
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

I-2175-16/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2012.  június  21.  napján  9.00  órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében (Miskolc, Petőfi u. 1-3. III. 
emelet) megtartott üléséről.

Jelen  vannak: Dr.  Kriza  Ákos,  Benczés  Miklós,  Eperjesi  Erika,  Fedor  Vilmos, Fodor  Zoltán, 
Földesi Norbert, Gazdusné Pankucsi Katalin, Dr. Gonda Géza, Jakab Péter, Katona Ferenc, Dr. Kiss 
János, Kovács Józsefné, Dr. Kovács László,  Dr. Mokrai Mihály,  Molnár Péter, Dr. Nánási-Kocsis 
Norbert,  Dr.  Nehéz  Károly,  Pakusza  Zoltán,  Seresné  Horváth  Zsuzsanna,  Soós  Attila,  Szegedi 
Márton, Takács Gábor, Dr. Tompa Sándor, Dr. Zsiga Marcell

Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga 
Gergő

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Meghívottak: Pálffy  Kinga  Miskolc  Holding  Zrt.  vezérigazgató,  Szélyes  Domokos  MIK  Zrt. 
vezérigazgató, Kókai Ernő MVK Zrt. vezérigazgató, Czinkné Sztán Anikó Miskolci Turisztikai Kft. 
ügyvezető  igazgató,  Üszögh  Lajos  MIVIZ  Kft.  ügyvezető  igazgató,  Nyíri  László  MIHŐ  Kft. 
ügyvezető  igazgató,  Molnár  Attila  AVE  Miskolc  Kft.  ügyvezető  igazgató,  Perecsenyi  Attila 
Városgazda Nonprofit  Kft.  és Régió Park Miskolc Kft.  ügyvezető igazgató,  Orosz Gábor Zsolt 
MIKOM  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgató,  Lengyel  Katalin  Miskolci  Városfejlesztési  Kft. 
ügyvezető igazgató, Dr. Szabó Brigitta Miskolc Városi Sportiskola Kft. ügyvezető igazgató, Szocio-
Produkt Kft. Halász Rózsa ügyvezető igazgató, Dr. Schweickhardt Gyula Energie AG Miskolc Kft. 
ügyvezető

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Köszönti  a  Közgyűlésen  megjelent  vendégeket,  a  nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeit, az elektronikus és az írott sajtó képviselőit, a testület tagjait. 

Bejelenti, hogy a testület 29 tagja közül a jelenléti ív lezárásáig megjelent 24 fő így a Közgyűlés  
határozatképes, amit megnyit.
Tanácskozási joggal jelen vannak Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester urak.
Először a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről kell dönteniük:

- Bartha György és Szabó Sándor képviselő urak megérkeznek -
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Az 1. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 
26/2010. (VI. 30.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendjére tűzéséről.

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  4  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 2. sürgősségi napirend: Javaslat a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt 
vállalással megvalósuló út-, járda- és közműépítések 
szervezéséről és finanszírozási rendszeréről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  4  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 3. sürgősségi napirend: Javaslat a Komlóstetői Általános Iskola néhány helyiségének 
és folyosójának, illetve a Reményi utcai Tagóvoda szolgálati 
lakásának térítésmentes használatba adására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  4  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 4. sürgősségi napirend: Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának 
módosítására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  3  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.
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Az 5. sürgősségi napirend: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  3  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 6. sürgősségi napirend: Javaslat a „Csemetekert”  elnevezésű önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok MIK Zrt. általi, követelés fejében 
történő megvásárlására, Ipari Park kialakítása céljából 

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 19 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  4  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 7. sürgősségi napirend: Javaslat a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-ot képviselő 
üzletrészének a Magyar Államtól történő megszerzésére 
biztosításáról szóló közgyűlési határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 22 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  4  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 8. sürgősségi napirend: Javaslat a Görömbölyi Kulturális Egyesülettel megkötött 
Közművelődési Megállapodás felmondására, új 
megállapodás megkötésére, a Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására, a Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött 
Közszolgáltatási Szerződés módosítására valamint ingatlan 
használatának közcélú adományként történő biztosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  3  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 9. sürgősségi napirend: Javaslat a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása 
alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-
oktatási intézményekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok 
módosítására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  3  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 10. sürgősségi napirend: Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. 
részére ingatlan használatba adására, valamint ingó vagyon 
apport útján történő átadására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  3  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 11. sürgősségi napirend: Javaslat Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 
Pályaépítési Program II. ütem pályázatának benyújtására és 
önrész biztosítására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  3  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

- Dr. Simon Gábor képviselő úr megérkezik -
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A 12. sürgősségi napirend – zárt ülésre: Javaslat a DVTK SE részére a IX-278/23.456/2011. sz. 
határozattal megállapított visszatérítendő támogatás 
jogcímének megváltoztatására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  zárt  ülés 
napirendjére felvette.

A 13. sürgősségi napirend: Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető feltételeiről szóló 42/2011. (XII. 22.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint az 
Önkormányzat és az MVK Zrt. között 2011. június 1-jén 
hatályba lépett 10125 számú Közszolgáltatási Szerződés 
módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 14. sürgősségi napirend: Javaslat a Katolikus Karitász részére közcélú adományként 
helyiség határozott időre történő használatba adására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

- Bazin Géza képviselő úr megérkezik -

A 15. sürgősségi napirend: Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Alapító 
Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.
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A közgyűlés 24 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  nyílt  ülés 
napirendjére felvette.

A 16. sürgősségi napirend – zárt ülésre: Javaslat a Szabó Lőrinc Általános és Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskola vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetésére és intézményvezetői 
álláshelyére történő pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  zárt  ülés 
napirendjére felvette.

A 17. sürgősségi napirend – zárt ülésre:  Javaslat a Központi Leánykollégium igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendre tűzéséről.

A közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  2  fő)  a  sürgősségi  indítványt  a  zárt  ülés 
napirendjére felvette.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket a Közgyűlés I. féléves munkatervéhez 
képest a júniusi ülésre tervezett napirendekben bekövetkezett változásokról.

A Közgyűlés Munkaterve szerinti 2012. júniusi ülésére tűzött 5. napirendi pontját az áprilisi 19-én 
tartott ülésen már megtárgyalták. 

A meghívó szerinti 20.     napirendi     pontot:   „Javaslat a Miskolc-Avasi Református Egyházközséggel 
közművelődési közfeladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó ingatlan használatba adására „ című előterjesztést visszavonja.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Első     ügyrendi     javaslata  , hogy mai ülésen a zárt üléssel kezdjék 
munkájukat, mivel személyi kérdésekről döntenek és a pályázók meghívást kaptak a Közgyűlésre. 
Kéri szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A Közgyűlés 26  igen, 0 nem szavazattal, 1  tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Második   ügyrendi     javaslata, hogy a meghívóban szereplő 1., 18., 
19. napirendi pontokat és a 8. sürgősségi előterjesztést összevontan tárgyalja meg a Közgyűlés.
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 4 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Harmadik     ügyrendi     javaslata  , hogy a meghívó szerinti 2., 6., 7. 8. 
napirendi pontokat –  melyek  helyiség-  és  vagyongazdálkodás  témakörét  érintik  –  szintén 
együttesen tárgyalja meg a Közgyűlés. 
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 17 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Negyedik    ügyrendi     javaslata,   hogy szintén összevontan 
tárgyalják - a közoktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos – a meghívó szerinti 13., 14., 15., 
16. és 17.  előterjesztéseket, valamint a 9. sürgősségi előterjesztést.
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 17 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Ötödik     ügyrendi     javaslata  , hogy összevontan tárgyalják a meghívó 
szerinti 22., 23., valamint a 11. sürgősségi napirendi pontokat, amely pályázatokkal 
kapcsolatosak.
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hatodik     ügyrendi     javaslata  , hogy összevontan tárgyalják a meghívó 
szerinti 12., valamint a 13. sürgősségi napirendként felvett előterjesztést, melyek az MVK Zrt. 
közszolgáltatási szerződésével kapcsolatosak.
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 17 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Hetedik ügyrendi javaslata, hogy összevontan tárgyalják a meghívó 
szerinti  29.  zárt  ülés  napirendi  pontját,  valamint  a  16.  és  a  17.  zárt  ülésen  tárgyalandó, 
sürgősségi  napirendek  -  a  nevelési-oktatási  intézmények  személyi  kérdéseivel  kapcsolatos 
előterjesztéseit. 
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 21 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 2 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Nyolcadik ügyrendi javaslata, a sürgősségi napirendként felvett 6. 
és 10. napirend pontokat is együttesen tárgyalja meg a Testület.
Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 3 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kilencedik ügyrendi javaslata, hogy a meghívóban 24. sorszám alatt 
szereplő  –  Dr.  Mokrai  Mihály  Képviselő  Úr  által  előterjesztett  -  a Marosvásárhelyi  Orvosi 
Egyetem Orvosi  és  Gyógyszerészeti  Karának befogadása tárgyú – előterjesztést  a  Közgyűlés 
vegye le napirendről. 

Felkéri Dr. Csiszár Miklós Jegyző Urat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi 
észrevételeit  itt tegye meg.

Dr. Csiszár Miklós jegyző: Elmondja, hogy törvényességi aggályok merültek fel az előterjesztéssel 
kapcsolatban, amit az is jelez, hogy nem jegyezte ellen a törvényességi részt. A felsőoktatásról szóló 
jelenleg hatályos törvény, és a fokozatosan hatályba lépő új törvény alapján is a Miskolci Egyetem 
állami  intézmény,  melynek  fenntartói  jogosítványát  Magyarország  Kormánya,  ezen  belül  is  az 
oktatásért  felelős  Miniszter gyakorolja.  Ugyanezen törvény alapján sérülne az egyetemek állami 
irányítása, valamint az egyetemi autonómiai is, abban az esetben, ha a Közgyűlés nyilatkozatban 
mondaná ki a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem Orvosi és Gyógyszerészeti Karának befogadására 
irányuló szándékát. 
További probléma, hogy Képviselő Úr javaslata semmilyen konkrét adatot, kapcsolódó számítást 
nem tartalmaz arra nézve, hogy az egyetem esetleges befogadása milyen költséggel jár, mekkora 
létszámú  diák  és  oktató  átköltözésével  járna,  valamint,  hogy  az  egyetem karai  rendelkeznek-e 
azokkal a feltételekkel, melyeket a magyar felsőoktatási törvény előír.
Hiányzik  tehát  az  oktatási  államtitkárság  véleménye,  a  Miskolci  Egyetem  álláspontja,  a 
Külügyminisztérium álláspontja.
Mindezeket összegezve azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy ne tűzze napirendre törvényességi okból 
ezt az előterjesztést.

- Varga Gergő képviselő úr megérkezik -

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az ügyrendi javaslatról.

A közgyűlés 9 igen, 15 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 5 fő) az ügyrendi javaslatot nem fogadta el.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Végül az utolsó, tizedik ügyrendi javaslata, hogy a Közgyűlés zárt 
ülése után kerüljenek megtárgyalásra a meghívó szerinti, nyílt ülésre tervezett napirendi pontok és 
legvégül  vitassák  meg  a  nyílt  ülésre  felvett  -  és  még  máshol  meg  nem tárgyalt  –  sürgősségi 
előterjesztéseket.

A közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 9 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kérdezi képviselőket,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel  az  ülés 
napirendjére vonatkozóan. 
Felszólalásra jelentkezett Dr. Kiss János, megadja neki a szót.
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Dr.  Kiss  János: Az  egyéni  képviselői  indítvány  napirendre  vételének  szavazásánál,  a  feltett 
ügyrendi javaslat véleménye szerint nem volt pontosan érthető, így értelmezési nehézséget okozott. 
Kéri  Jegyző  Úr  álláspontját  a  tekintetben,  hogy  meg  lehet-e  ismételni  a  szavazást,  abban  a 
vonatkozásban, hogy az ügyrendi javaslatnak a jogkövetkezményeit pontosan ismertetné Jegyző Úr, 
hogy az mit jelent.

Dr. Csiszár Miklós jegyző: Támogatja Képviselő Úr álláspontját arra tekintettel, hogy nem volt 
érthető a szavazás. Javaslata – mivel törvénysértő javaslatot a Közgyűlés semmiképpen se vegyen 
napirendre -, hogy legyen világos a szavazás. Kéri Polgármester Urat, hogy tegye fel még egyszer 
szavazásra a javaslatot.

- Az MSZP-frakció 9 óra 30 perckor kivonul a Közgyűlésről -

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy a közgyűlés létszáma 19 fő, így határozatképes. 
Az ügyrendi  javaslat  a  következő volt: a  meghívóban 24.  sorszám alatt  szereplő  – Dr.  Mokrai 
Mihály  Képviselő  Úr  által  előterjesztett  -  a Marosvásárhelyi  Orvosi  Egyetem  Orvosi  és 
Gyógyszerészeti Karának befogadása tárgyú – előterjesztést a Közgyűlés vegye le napirendről. 
Ezt  követően  kérte  Jegyző  Úr  állásfoglalását,  valószínűleg  ennek  hallgatása  közben  nem  volt 
világos, hogy miről volt szó. 
Kéri  az  ügyrendi  javaslat  újra  szavazását,  ami  az,  hogy  törvényességi  észrevételek  miatt  nem 
tárgyalható, és ezért javasolja levételét a napirendről.

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
(nem szavazott 11 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri, szavazzanak a meghívó  szerinti  napirendi javaslat 
elfogadásáról, figyelembe véve az ügyrendi javaslatok kapcsán hozott döntéseket, valamint a 
napirendre tűzött sürgősségi előterjesztéseket is.

A közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
(nem  szavazott  10  fő)  az  ülés  napirendjét  a  meghívóban 
foglaltak  szerint  állapította  meg,  figyelemmel  a  napirendre 
felvett  sürgősségi  előterjesztésekre  és  az  elfogadott  ügyrendi 
javaslatokra is.

1. Javaslat  a  város  közművelődési  feladatainak  és  ellátásának  feltételeiről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

2. Javaslat a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) önkormányzati rendelet, valamint 
végrehajtásával kapcsolatos IV-97/22.631-1/2011. sz. határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevé-
teléről szóló  21/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester
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4. Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítására

Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester

5. Javaslat az Önkormányzat 2012. II. félévi munkatervének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

6. Javaslat a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2012. évi ingatlangazdálkodási 
tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város forgalomképes ingatlanvagyonának hasznosítási 
koncepciója elfogadására

Előterjesztő:  Dr. Kriza Ákos polgármester

8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási 
koncepciójának, közép- és hosszú távú tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

9. Javaslat az önkormányzat biztosítási rendszerének egységesítése érdekében független 
biztosításközvetítő kiválasztására irányuló pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

10. Javaslat a Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a Szeretet Misszionáriusai 
(Teréz Anya Nővérei) részére használat jogának átadása tárgyában hozott X-
287/23.510/2011 sz. határozat módosítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

11. Javaslat közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

12. Javaslat Miskolc és Felsőzsolca között illetve a két város belterületén közlekedő 7-es  
autóbusz viszonylat további üzemeltetésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

13. Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezésére

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester
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14.  Javaslat  a  nevelési-oktatási  intézményekben  a  2012/2013.  tanévben  indítható 
csoportok,  osztályok  és  alkalmazotti  létszámok  meghatározásáról  szóló  közgyűlési 
határozatok módosítására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

15.   Javaslat nevelési–oktatási intézmények alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

16. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi Térségi Integrált  Szakképző Központ 
rendszer átalakítás elvi lehetőségének megvizsgálására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

17. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  középfokú  művészetoktatás  feladatellátási 
koncepciójának,  valamint  a  nevelési-oktatási  intézményeiben  megvalósítható 
helytörténeti oktatás koncepciójának kidolgozására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

18. Javaslat a CINE-MIS moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

19. Javaslat közművelődési megállapodások meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

21. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 
közötti  -  települési  folyékony hulladék gyűjtésére,  szállítására és  ártalmatlanítására 
szervezett  kötelező  helyi  közszolgáltatás  ellátására  vonatkozó  -  Közszolgáltatási 
Szerződés meghosszabbítására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

22. Javaslat  „Élhetőbb  környezet  kialakítása  az  Iránytű  Szociális  Szolgálatnál  - 
Gondozóházi  ellátás  fejlesztése  az  Észak-  Kiliáni  Szolgáltatási  Központban  és 
Gondozóházban – TIOP-3.4.2-11/1” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kiss Gábor alpolgármester

23. Javaslat  “Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmód  programok  –  lokális 
színterek munkahelyi egészségfejlesztési programok TÁMOP 6.1.2/11/1” című pályázat 
benyújtására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

25. Javaslat  a  Miskolc  környezeti  állapotáról  és  az  Önkormányzat  2011.  évi 
környezetvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Dr. Zsiga Marcell alpolgármester
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26. Javaslat a Polgármester Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában 
végzett 2012. I. Félévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Zárt ülés:

27. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

28. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  művészeti  és  tudományos  ösztöndíjainak 
adományozására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

A napirendre tűzött sürgősségi indítványok:

1. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  a  járművel  történő 
díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) rendelet módosítására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

2. Javaslat a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósuló út-, 
járda-  és  közműépítések  szervezéséről  és  finanszírozási  rendszeréről  szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

3. Javaslat a Komlóstetői Általános Iskola néhány helyiségének és folyosójának, illetve a 
Reményi utcai Tagóvoda szolgálati lakásának térítésmentes használatba adására

Előt  erjesztő:   Kiss Gábor alpolgármester

4. Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására

Előt  erjesztő:   Kiss Gábor alpolgármester

5. Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  távhőszolgáltatás 
ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

6. Javaslat a „Csemetekert” elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanok MIK Zrt. 
általi, követelés fejében történő megvásárlására, Ipari Park kialakítása céljából

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester
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7. Javaslat a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-ot képviselő üzletrészének a Magyar Államtól 
történő megszerzésére

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

8. Javaslat a Görömbölyi  Kulturális  Egyesülettel  megkötött  Közművelődési 
Megállapodás  felmondására,  új  megállapodás  megkötésére,  a  Miskolci  Kulturális 
Központ  Nonprofit  Kft.  Alapító  Okiratának  módosítására,  a  Miskolci  Kulturális 
Központ  Nonprofit  Kft.-vel  megkötött  Közszolgáltatási  Szerződés  módosítására 
valamint ingatlan használatának közcélú adományként történő biztosítására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

9. Javaslat a Magyar Államkincstár hiánypótlási  felhívása alapján a 2012. április  26., 
május  17.  napján  hozott  nevelési-oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési 
határozatok módosítására

Előt  erjesztő:   Kiss Gábor alpolgármester

10. Javaslat  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit  Kft.  részére  ingatlan 
használatba adására, valamint ingó vagyon apport útján történő átadására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

11. Javaslat  Magyar Labdarúgó  Szövetség  által  meghirdetett  Pályaépítési  Program  II. 
ütem pályázatának benyújtására és önrész biztosítására

Előt  erjesztő:   Dr. Zsiga Marcell alpolgármester

13. Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 
42/2011.  (XII.  22.)  önkormányzati  rendelet  hatályon kívül  helyezésére,  valamint  az 
Önkormányzat és az MVK Zrt. között 2011. június 1-jén hatályba lépett 10125 számú 
Közszolgáltatási Szerződés módosítására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

14. Javaslat a Katolikus Karitász részére közcélú adományként helyiség határozott időre 
történő használatba adására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

15. Javaslat  a  Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft.  Alapító  Okirat  módosításának 
jóváhagyására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester
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Sürgősségre felvett napirendek Zárt ülés:

12. Javaslat  a  DVTK  SE  részére  a  IX-278/23.456/2011.  sz.  határozattal  megállapított 
visszatérítendő támogatás jogcímének megváltoztatására

Előt  erjesztő:   Dr. Kriza Ákos polgármester

16. Javaslat  a  Szabó  Lőrinc  Általános  és  Német  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola  vezetője 
közalkalmazotti  jogviszonyának  megszüntetésére  és  intézményvezetői  álláshelyére 
történő pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

17.  Javaslat  a  Központi  Leánykollégium  igazgatója  közalkalmazotti  jogviszonyának 
megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Kriza Ákos polgármester

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Bartók+Puccini nemzetközi Operafesztivál vasárnap ért véget, de 
valószínűleg még hosszú ideig fogunk beszélni róla Miskolcon, és az országban sok helyen. Azért, 
mert 2012-ben a legnehezebb anyagi körülmények között is világszínvonalú fesztivál jött létre, és 
12 év után az Operafesztivál valóban mindenkié lett Miskolcon. Kesselyák Gergely, az 
Operafesztivál művészeti vezetőjének koncepciója arról szól, hogy a műfajt megnyissák, közelebb 
vigyék azokhoz, akik érdeklődnek iránta.
"... a fesztivál, köszöni szépen, megvan, jól van; úgy tűnik, a város támogatása se hiányzik, és 
mindezeknek köszönhetően rendkívül magas színvonalra képes.", olvasható egy komolyzenei 
magazinban. És már a fesztivál közben kiemelték többen azok közül, akik megtisztelték 
érdeklődésükkel, hogy igenis, amikor ilyen válságos időket élünk, és mindig hiányzik a pénz, csak 
az ötlet, a kreativitás jelentheti a kiutat, a kitörést.
Köszöni a szervezőknek, a támogatóknak, a művészeti vezetőnek,  és  mindazoknak,  akik 
ellátogattak az Operafesztiválra. 

A programjukban azt ígérték, kiemelten támogatják a kis- és középvállalkozásokat, élhetővé teszik a 
várost. Miskolc vezetése 2010 októbere óta azon dolgozik, hogy a belváros újra élettel teljen meg. A 
belvárosban sok volt az üres, lerobbant üzlet, ezért is döntöttek úgy, hogy korszerűsítik az 
önkormányzati helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletet. 2011. július 1-től 30%-al kell kevesebbet 
fizetniük a főutcai boltok bérlőinek, 2012. januárjától pedig a korábbi rossz gyakorlattól eltérően a 
díjat nem emelték automatikusan 10%-al. Az engedmények biztosításával a meglévő bérlőket 
sikerült megtartani, az üres, önkormányzati tulajdonú helyiségeknek pedig bérlőt találni. Ingyenessé 
tették a nyári, hétvégi parkolást a Régiposta utcai parkolóházban. A cél: a belváros további 
élénkítése. Ma egy újabb lépést tehetnek efelé. Ugyanis most lehetőségük lesz arra, hogy a 
belvárosi területeket kivonják a parkolási szempontból kiemelt idegenforgalmi övezetből. Ez azt 
jelenti, hogy a főutca kezelésében ismét eltérnek a szocialista gyakorlattól, és a szombat délutáni és 
a vasárnapi díjkötelezettség megszűnik a belváros környékén.
Minden képviselőt  arra kéri, szavazza meg azt az előterjesztést, mellyel a főutca és a belváros 
pezsgő életét próbálják visszahozni Miskolcra.
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A sportiskolák országos versenyében 1. helyezést ért el a Miskolc Városi Sportiskola. A remek 
eredményhez szeretettel gratulál a sportolóknak, edzőknek, szakvezetőknek. Szintén kiemelkedő 
eredmény a Bodonyi András –  Viola Viktor kenu páros megismételt VB sikere, és több országos 
bajnoki elsősége, amely alapján megérdemelten nyerték a „2011. évi Magyarország legjobb sportági 
sportiskolása” címet. Eredményükhöz gratulál.

Továbbá gratulál DVTK-Vénusz futsalcsapatának, amely az idén megnyerte a női bajnokságot 54 
év után labdajátékok csapatsportjában újra bajnokot avatott Miskolc. Gratulál a csapat valamennyi 
tagjának, valamint a szakmai stábnak, és további sok sikert kíván!

A Testület az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően, a meghívóban szereplő, zárt ülésen 
tárgyalandó előterjesztések tárgyalásával folytatja munkáját, ennek megfelelően zárt     ülést     rendel   
el.

Megkéri vendégeket, a sajtó képviselőit, hogy – Jegyző Úr, Aljegyző Úr, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője, a Jegyzői Kabinet főosztályvezetője, osztályvezetője, az Emberi Erőforrás Menedzsment 
Csoport vezetője és referense, a Humán Főosztály vezetője és Kulturális  és  Oktatási  Osztály 
osztályvezetője, valamint a Jegyzői Kabinet munkatársai és a technikai személyzet kivételével 
hagyják el az üléstermet.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

- Zárt ülés után -

Az ülést Dr. Zsiga Marcell alpolgármester vezeti.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Most a nyílt ülésre felvett, meghívó szerinti napirendek 
tárgyalásával folytatják munkájukat.
Az  elfogadott  ügyrend  szerint a közművelődéssel kapcsolatos napirendi pontok összevont 
tárgyalása következik.

Az 1. napirend tárgya: Javaslat  a  város  közművelődési  feladatainak  és  ellátásának 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

A 18. napirend tárgya: Javaslat a CINE-MIS moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének 
jóváhagyására

A 19. napirend tárgya: Javaslat közművelődési megállapodások meghosszabbítására

A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Görömbölyi Kulturális Egyesülettel megkötött 
Közművelődési Megállapodás felmondására, új megállapodás 
megkötésére, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratának módosítására, a Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés 
módosítására valamint ingatlan használatának közcélú 
adományként történő biztosítására
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Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztésekhez módosító indítványok nem érkeztek.
Kéri az  előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését  a  napirendi  pontok 
sorrendjében.

Bizottsági vélemények:
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztések 

elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: az  1.  napirendi  pont  tekintetében  egyhangúlag  támogatta  az 

előterjesztés  elfogadását,  a  következő két  napirendi  pontot  pedig  levette  napirendjéről  a 
bizottság, mert az előterjesztő képviseletében senki nem jelent meg az ülésen.

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: az 1. napirendi pont tekintetében támogatta az 
előterjesztés elfogadását, a 18. és 19. napirendi pontot pedig egyhangúlag támogatta.

• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: az  1.  napirendi  pontot 
támogatta, míg a 18. és 19. napirendi pont elfogadását egyhangúlag támogatta. 

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:  A  napirendek  felett  megnyitja  a  vitát.  Hozzászólásra 
jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászóló:

Dr. Nehéz Károly: Úgy hiszi, új korszak kezdődik Görömböly kulturális életében. Elmondja, hogy 
nem  engedhetik  meg,  hogy  magán  egyesületek  működtessenek  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanokat,  valamint  azt  se,  hogy ilyen  egyesületek  másokkal  szemben  törvényes  előjogokat 
kapjanak,  és  ezzel  korlátozni  tudják  más  civil  szervezetek  munkáját,  és  azt  sem,  hogy  úgy 
gazdálkodjanak a köztulajdonon, hogy a rezsi költségeket visszahárítják az önkormányzatra, és más 
bevételeiket pedig saját kényük szerint használják fel. Görömbölyön ez a folyamat sajnos már évek 
óta  tart,  de  2012-ben  eljutottak  odáig,  hogy  az  önkormányzat  nem  fizet  a  saját  tulajdonáért 
használati  díjat.  A  „vörös  cement”  technikát  alkalmazva  több  különböző  szerződéssel  is 
megpróbálták  bebetonozni  magukat  az  ingatlan  kizárólagos  használatának  hosszú  évekre  való 
kisajátításáért.  2008-ban  megkötöttek  egy  olyan  megállapodást  az  akkori  városvezetéssel,  ami 
2015-ig  biztosítja  a  kizárólagos,  ingyenes  használatot.  Aláírtak  egy ingyenes  használatról  szóló 
szerződést,  amit  a  Közgyűlés  nem hagyott  jóvá.  Az is  kiderült,  hogy az  első  megállapodást  a 
közgyűlési ülés után megváltoztatták, emiatt a használat törvénytelen, azaz jelenleg is jogtalanul 
használják az ingatlant. Az alábbi okok megfogalmazása után az egyesület reakciója az volt, hogy 
ha  a  város  visszaveszi  jogos  tulajdonát,  akkor  azt  úgy  adják  vissza,  ahogy  kapták  –  üresen, 
ingóságok nélkül.  Egyáltalán nem érezték a morális  problémát.  Ha valaki  a múltban támogatni 
akarta a művelődési házat, akkor azt csak úgy tehette meg, hogy az egyesületnek adott pénzt – tehát 
a beszerzett ingóságok jogilag az egyesület tulajdonát képezték. Az adományozó célja viszont nem 
az egyesület gyarapítása, hanem a ház vagyonát, a közös tulajdont szerették volna növelni. Ezek 
után az ingóságok elszállításával való fenyegetés törvényes, de morálisan megkérdőjelezhető.

Dr.  Zsiga Marcell  alpolgármester: Képviselő  úr  felszólalási  ideje  lejárt,  de ismételten  jelezte 
hozzászólási szándékát, így megadja neki a szót.

Dr. Nehéz Károly: Az előterjesztés szerint a Görömbölyi Kulturális Egyesület új szerződést kíván 
kötni  a  várossal  a  jelenlegi  felmondása  után,  ami  kifejezetten  a  futó  TÁMOP  projektjük  a 
fenntartási  időszakban  vállalt  kötelezettségek  teljesítésére  korlátozódik.  Frakciója  azt  javasolja, 
hogy a ház kerüljön vissza a Miskolci Kulturális Központ vezetése alá, ezzel a szakmai kontroll és a 
civil  esélyegyenlőség  egyaránt  megvalósulhatna  a  jövőben.  Vissza  kell  adni  a  házat  a 
görömbölyieknek,  egyenlő  esélyeket  kell  adni  számos  olyan  civil  szervezetnek,  mely  a 
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városrészben a jelenlegi feltételek mellett is sikeresen működik.
Az  előterjesztésben  megfogalmazott  cél  jogos,  igazságos,  nem kirekesztő  és  reményeik  szerint 
hatékonyabb közművelődési munkát fog eredményezni a jövőben.
Frakciójával együtt támogatják az előterjesztést.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező, a vitát 
lezárja.

Az elfogadott ügyrend szerint a 2., 6., 7. és 8. napirendi pontok együttes tárgyalása következik.

A 2. napirend tárgya: Javaslat a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (V.18.) 
önkormányzati rendelet, valamint végrehajtásával kapcsolatos IV-
97/22.631-1/2011. sz. határozat módosítására

A 6. napirend tárgya: Javaslat a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2012. évi 
ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

A 7. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város forgalomképes 
ingatlanvagyonának hasznosítási koncepciója elfogadására

A 8. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú 
tervének jóváhagyására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztésekhez nem érkezett módosító indítvány.
Kéri az  előterjesztését véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését  a  napirendi  pontok 
sorrendjében.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: a 2., 6., 7. és 8. napirendi pontok tekintetében 
többségében támogatta az előterjesztések elfogadását.

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: a 2. napirendet egyhangúlag támogatta, a 
6. napirendet többségében támogatta, míg 7. és 8. napirendet egyhangúlag támogatta.

• Pénzügyi Bizottság: a  2.,  6.,  7.  és  8.  napirendi  pontok  tekintetében  támogatta  az 
előterjesztések elfogadását.

• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: az összevont napirendek 
közül csak a 2.-at tárgyalta a bizottság, azt pedig támogatta.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester:  A  napirendek  felett  megnyitja  a  vitát.  Hozzászólásra 
jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.
Dr. Kovács László képviselő úr ügyrendi javaslatot kíván tenni, megadja neki a szót.

Dr. Kovács László: A FIDESZ-KDNP frakció nevében azzal a javaslattal él, hogy az összevont 
napirendek tárgyában – különös tekintettel a vagyongazdálkodási koncepcióra – kérnek egy rövid 
tájékoztatást a hivatal munkatársai részéről, akik az előterjesztést tették.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az ügyrendi javaslatot teszi fel szavazásra. Tehát szavazzanak 
arról, hogy a hivatal, illetve a MIK Zrt. képviseletében Szélyes Domokos vezérigazgató úr tartson 
egy tájékoztatót.
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A Közgyűlés 15  igen, 0 nem szavazattal, 0  tartózkodás mellett 
(nem szavazott 14 fő) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az elfogadott ügyrendi javaslatnak megfelelően felkéri Szélyes 
Domokos urat, hogy tartson egy rövid tájékoztatót.

Szélyes Domokos (MIK Zrt.): A forgalomképes ingatlanvagyonról tud tájékoztatást tartani. Örül 
annak,  hogy a  Közgyűlés  összevontan  tárgyalja  a  MIK-nek  ezt  a  három napirendjét,  mert  az 
ingatlanhasznosítás,  a  forgalomképes  ingatlanvagyon  hasznosítási  koncepció,  valamint  a 
forgalomképes ingatlanvagyon ingatlangazdálkodási terve szorosan összefüggenek egymással. Az 
ingatlanhasznosítási  koncepció  nem  volt  kötelessége  a  cégnek,  de  úgy  érezték,  fontos,  hogy 
készüljön egy ilyen a városnak. Ennek több oka is volt. 
Az  önkormányzatnak  egy  jelentős  vagyoneleme  a  tulajdonában  lévő  forgalomképes 
ingatlanvagyon. Viszont az látszik, hogy ezeknek a műszaki állapota leromlott, a jövőben ilyenfajta 
ingatlangazdálkodást  –  ami  korábban  volt  –  nem  célszerű  folytatni,  amikor  a  bevételek  a 
költségvetés egyéb nehézségei folytán más ágazatba folynak vissza ezek a bevételek. A belvárosban 
számos olyan ingatlan van, ami jelen állapotában kiadhatatlan. 
Rövidtávon is úgy tűnik, hogy sajnos csak olyan fejlesztéseket tudnak támogatni, melyeknek célja a 
munkahelyteremtés.  Középtávon  viszont  elengedhetetlen,  hogy  az  ingatlanhasznosítás  bevétele 
legalább részben visszaforgatásra kerüljön az önkormányzati ingatlanvagyonba.
Azért találták fontosnak elkészíteni az ingatlangazdálkodási koncepciót, hogy egyrészt lássák, hogy 
milyen  folyamatok  vezettek  el  oda,  hogy  ez  az  ingatlanállomány  van  most  jelenleg  a  város 
tulajdonában, valamint,  hogy lássák,  hogy milyen terhei vannak ennek az ingatlanállománynak. 
2005-2006  között  a  Várost  építünk  I.  és  II-es  kötvények  kibocsátásra  kerültek,  az 
ingatlanvagyonnak az egynegyede elzálogosításra került, és az elkövetkezendő években ennek az 
ingatlanvagyonnak hasznosításából, bérbeadásából vagy értékesítéséből ezt az adósságszolgálatot 
teljesítenie kell. Harmadrészt a jövőre vonatkozóan fontosnak tartottak egy olyan ingatlankarrier 
tervezési javaslatot tenni a Közgyűlés felé, melyben csoportosítják az ingatlanokat. Meghatározzák 
azoknak a körét, melyekről úgy gondolják, hogy hosszútávon is az önkormányzat tulajdonában kell, 
hogy  maradjon  –  pl.  főutcai  üzlethelyiségek  -,  vannak  olyanok,  melyeknek  az  értékesítése 
kifejezetten kívánatos lenne, ez volt a második, a harmadik kategória pedig azon az ingatlanoknak a 
köre,  melyek  a  városnak  kifejezett  érdeke  lenne,  hogy olyan  ingatlanokat  vásároljon,  amely  a 
hosszú távú stratégia – munkahely teremtés – koncepciójába beleilleszkednek. 
Ezeken  felül  leírták  azokat  az  elképzeléseiket  arra  vonatkozóan,  hogy  hogyan  lehetne  ezt  az 
ingatlanvagyont  még  hatékonyabban  hasznosítani,  valamint  azt  is,  hogy  hogyan  lehetne  az 
üzemeltetést  hatékonyabban  megszervezni.  Ezzel  összefüggésben  hozták  a  Közgyűlés  elé  a 
helyiségrendelet módosítást is, ami a helyiség hasznosítást szabályozza.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni Vezérigazgató Úrnak a tájékoztatást. 
Felkéri  Heinemanné  Borbély  Máriát,  a  Vagyongazdálkodási,  Számviteli  és  Kontrolling  Osztály 
osztályvezetőjét, hogy tartson tájékoztatást az önkormányzat vagyongazdálkodási koncepcióról.

Heinemanné Borbély  Mária: Az önkormányzat  jelenleg  nem rendelkezik  vagyongazdálkodási 
koncepcióval,  a  város  vezetése  fontos  feladatának  tartotta,  hogy  elkészüljön  egy  ilyen.  Ezt 
megerősítette  a  nemzeti  vagyonról  szóló  törvény,  ami  előírta  a  közép-  és  hosszú  távú 
vagyongazdálkodási  terv  készítését.  A  vagyongazdálkodással  kapcsolatos  szabályozás  majd  a 
vagyonrendeletben  kerül  megjelenítésre,  melyet  a  tervek  szerint  a  szeptemberi  Közgyűlés 
alkalmával szeretnék a Testület elé terjeszteni.
A  koncepció  összeállításában  részt  vettek  a  hivatal  főosztályai,  az  önkormányzati  gazdasági 
társaságok,  a  Holding  tagvállalatok.  Ezúton  is  köszöni  a  közreműködőknek  segítségét.  A 

18



vagyongazdálkodási koncepció a vagyongazdálkodás tárgyát tágabb értelemben értelmezi. Magába 
foglalja  egyrészt  az  önkormányzat  teljes  vagyonállományát,  a  szervezeti  erőforrásokat  és  a 
pénzügyi  erőforrásokat.  Áttekintve  a  koncepció  struktúráját,  látni,  hogy  törekedtek  arra,  hogy 
elemezzék  a  külső  környezeti  tényezőket,  illetve  a  belső  erőforrásokat.  Bemutatták  azokat  a 
tényezőket, melyek negatívan befolyásolják az önkormányzat vagyongazdálkodását. Foglalkoztak a 
megyei jogú városok tekintetében az összehasonlítással, főleg az adósságállomány szempontjából, 
mely Miskolc esetében – a vizsgált városok vonatkozásában – igen jelentős, mintegy 40 milliárdos 
az a kötelezettségállomány, mely a várost jellemzi.
Új eleme a koncepciónak a szükségletfelmérés, melyet nagyon fontosnak ítélnek meg. Fontos, hogy 
megismerhető legyen a társadalmi szükségleteknek a köre, ezeknek a rangsorolása, a prioritások 
meghatározása. Ennek alapján megvalósulhat a feladatellátásban a feladat alapú tervezés, és ennek 
alapján történhet az erőforrásoknak a feladatokhoz rendelése.
A  koncepció  tartalmazza  a  jövőképet,  a  hosszú  távú  vagyongazdálkodási  célkitűzéseket,  a 
középtávú  célkitűzéseket  az  1-es  függelék  tartalmazza.  Utal  az  akciótervekre,  melyek  konkrét 
feladatokat, erőforrásokat, határidőket, felelősöket határoznak meg.
A teljesítmény  ellenőrzés  folyamatában  fontosnak  ítélik,  hogy  legyenek  olyan  mutatószámok 
kialakítva - mind a társadalmi és- pénzügyi hozam, mind pedig a közfeladatellátás tekintetében, 
amelyek lehetővé teszik egzakt módon, hogy ezek a teljesítmények mérhetőek, számonkérhetőek és 
tervezhetőek legyenek.
Az utolsó folyamata ennek a koncepcióalkotásnak, hogy miután a teljesítményértékelés megtörtént 
a  kiértékelés  elkészült,  legyen  lehetőség  visszacsatolni  az  eredeti  tervhez,  és  a  szükséges 
módosításokat elvégezni.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Bejelenti, hogy visszatérnek a képviselői hozzászólásokra. Felszólalásra jelentkező képviselőknek 
adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

Soós Attila: A két előterjesztő nagyon hasznosan és jól foglalta össze mindazt a szándékot, amire - 
a beterjesztett koncepciókkal kapcsolatosan - már évek óta meglévő igény volt a városlakók és az 
önkormányzat részéről. Soha senki nem mérte még fel a város vagyonát ilyen mértékben, személyi 
és tárgyi feltételeket egyaránt. Az szintén nem történt meg még soha, hogy ami ezt a vagyont – ami 
Miskolcot egyben jelenti -, ezt az örökséget hogyan lehet úgy hatékonyan, jól működtetni, kezelni, 
hogy az  itt  lakók és  dolgozók  jövőjét,  boldogulását  szolgálja,  és  hogy az  elképzeléseiket  meg 
lehessen  valósítani.  Köszöni  a  Hivatal,  a  Holding,  a  MIK  közreműködő  munkatársainak  a 
munkáját. 
Az szerinte tisztázásra szorul, hogy a koncepció soha nem jelent e tekintetben tényeket, pontos, 
egzakt határidőket, felelősöket. Az egy elképzelés, egy jövőkép, egy olyan információs bázis, mely 
mutatja azt, hogy a város vezetése elkötelezett ennek a városnak a még élhetőbbé tétele érdekében.
Mindenképpen ki szeretné emelni – amit már Vezérigazgató Úr is elmondott -, hogy az eddigiekben 
a város ingatlanaival senki ilyen koncepcionálisan nem törődött. Elhangzott általa az is, hogy az 
ingatlanvagyon egynegyedét elzálogosította az előző városvezetés a Várost építünk kötvényekkel. 
Örül annak, hogy ennek a koncepciónak a mentén, illetve a kapcsolódó önkormányzati rendelet 
módosítással megvalósulhat az, hogy a MIK még hatékonyabban, még piacképesebben tud fellépni 
a rendelkezésre álló forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítása tekintetében, és még inkább tudja 
szolgálni azt, hogy élettel teljen meg a belváros. Külön köszöni azt is, hogy érződik ezekben az 
előterjesztésekben a jó  gazdának a  gondossága,  látszik,  hogy kiforrott  elképzelésekről  van szó. 
Köszöni  továbbá  azt  is,  hogy  az  önkormányzati  vagyongazdálkodási  koncepcióban  kiemelten 
jelenik meg az emberi elem, azon belül is az önkormányzat dolgozóinak a szerepe, mely valóban az 
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egyik legjelentősebb személyes értéke a városnak. Folyamatosan, lojalitásukat bizonyítva tesznek a 
városért  főállásban,  azért,  hogy Miskolc  lakható  és  élhető  legyen.  Azt  tudja  ígérni  –  a  város 
vezetése nevében -, hogy munkájukhoz továbbra is minden támogatást megadnak.
Végül elmondja, hogy mint minden koncepció, ez is változtatható, nincs akadálya annak, hogy akár 
éves szinten is folyamatosan, rugalmasan kezeljék. Sajnálatát fejezi ki, hogy az MSZP-s képviselők 
nincsenek jelen, és nem vesznek részt a vitában.
Várják mindenkinek az építő gondolatait, építsék együtt élhetőbbé ezt a várost - ahogy ezt annak 
idején is ígérték.

Dr.  Nánási-Kocsis  Norbert: A napirendi  pontok  közül  a  helyiségek  bérletéről  szóló  rendelet 
témájúhoz  szeretne  hozzászólni.  Ez  a  rendelet  egyenes  következménye  a  szocialisták  által 
bevezetett  pláza  projektnek,  ami  romba  döntötte  a  belvárost,  a  kereskedőket  kizsigerelte,  a 
belvárosba látogatókat pedig elriasztotta a főutcától, ami nem tudott se kifejlődni, se valamilyen 
irányú növekedést mutatni. A cél az, hogy a lakosságnak és a kereskedőknek egy olyan kedvező 
helyzetet  teremtsenek,  amivel  újra  fellendülhet  a  belváros.  Ez  a  rendelet  nem csak a  belvárosi 
üzletekre vonatkozik, de véleménye szerint itt kifejezetten lehet majd érezni a hatását.
2011-ben újra szabályozta az önkormányzat a bérbeadás feltételét.  A legfontosabb része az volt, 
hogy  egy  30%-os  csökkentéssel  segítették  a  piacon  maradni  a  kereskedőket.  Fontos  szerinte 
kiemelni,  hogy  a  piaci  viszonyokhoz  való  rugalmas  alkalmazkodás  megkívánja  azt,  hogy 
rendszeresen újra tárgyalják ezeket az ingatlanhasznosítással kapcsolatos rendeleteket. 
A jelenlegi előterjesztésben olyan változások szerepelnek, mint például a 2 hónapon át üresen álló 
helyiségek esetében meghirdetést követően fokozatosan – havonta 10%-al – lehet csökkenteni a 
bérleti  díjat  mindaddig,  amíg  olyan  kereskedő  vagy  üzemeltető  nem  jelentkezik,  aki  az  adott 
feltételekkel  már  kedvezőnek  találja  a  hasznosítást.  Ezekkel  a  feltételekkel  3  éves  időtartamú 
használatba is tudja venni az üresen álló helyiségeket, tehát meg lehet telíteni újra a főutcát, és 
azokat a helyiségeket, amik Miskolc város tulajdonában vannak, de nincsenek kihasználva, mert a 
piaci körülmények nem engedik meg ezt. Ez a rendelet ezt lehetővé teszi.
Az átmeneti hasznosítású helyiségeknek is újraszabályozza a hasznosítási lehetőségeit. Hat hónapra 
növekszik a mostani kettő hónap helyett az ideiglenes hasznosítás. Újraszabályozza a galériák és 
pincék bérleményét. Bérleti díj csökkentés tapasztalható. 
Egy  kedvező  dolog  a  lakosság  számára,  hogy  a  meglévő  gépkocsitárolóknak  a  bérleti  díj 
csökkentése is kezdeményezhető általuk.

Szegedi  Márton: Ezek  az  előterjesztések  –  különösen  ami  a  vagyongazdálkodásról  szóló  – 
emlékezteti  a  korábbi  városvezetés  vagyongazdálkodási  koncepciójára.  Kísértetiesnek  tartja  az 
összecsengéseket. 
Ahhoz képest, hogy koncepcióról van szó, elvesznek a részletekben. Frakciója már számtalanszor 
említette,  hogy a koncepció lényege az iránymutatás, nem pedig a részletekben való elmerülés. 
Nem derül ki belőle, hogy miből kívánja a város pótolni azt a veszteséget, amit a FIDESZ kormány 
2013-ban készül a városra rámérni, hiszen a jövő évi költségvetés tervezete 40%-kal csökkenti az 
önkormányzatok  finanszírozását.  Elmondja,  hogy  ha  már  munkahelyet  nem  sikerül  teremteni, 
legalább a vagyonnal  okosan kellene gazdálkodniuk.  Nem látják ebben az egész rendszerben a 
pénznek a mozgását, elcsépelt frázisokat viszont igen.
A JOBBIK-frakció nevében indítványt szeretne kezdeményezni, hogy az IVS I. és II-es kötvényhez 
kapcsolódó  ügyletek  kivizsgálása  ügyében  Polgármester  Úr  bízzon  meg  igazságügyi 
könyvszakértőt. 

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: A  városvezetés  is  bízik  az  igazságszolgáltatás 
malomkerekeiben, és remélik, hogy mindenkit törvények szerint fognak elbírálni.
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Dr. Nánási-Kocsis Norbert: Folytatja az előző hozzászólását. A bérlők megtartásának érdekében 
több  olyan  részlet  lett  a  rendeletbe  beemelve,  ami  segíti  a  jelenlegi  bérlőket  is.  Amennyiben 
terjeszkedni szeretnének az alapterület tekintetében, akkor a korlátozó feltételeket megszünteti a 
jelenlegi  rendelet.  A bérlők  felújítási  és  karbantartási  kötelezettségeinek  költségei  a  jövőben 
elszámolhatók lesznek a bérleti díj terhére bizonyos feltételekkel, ami segíti, hogy a bérlő és az 
üzlet helyisége megfelelő szinten tudja az ügyfeleit fogadni.
Összefoglalva  mind a bevételek,  mind az  utcai  környezet  megítélése tekintetében egy kedvező 
előrelépés  lesz  tapasztalható.  Hatékony  intézkedésnek  tartja  a  rendelet  módosítását,  várhatóan 
bevétel és kereslet növekedés is fog társulni hozzá. A lakosságnak vonzóbb életkörülmények, szebb 
főutcát  és  városi  környezetet,  a  kereskedőknek  pedig  egy  stabilabb  megélhetést,  kedvezőbb 
alapfeltételeket fog biztosítani,  ezzel elősegítve a munkahelyteremtést.  Ez a rendelet  a jelenlegi 
városvezetés felelős gazdálkodását segíti elő a továbbiakban is.

Dr. Nehéz Károly: A 6. napirendi ponttal kapcsolatban szeretne néhány gondolatot hozzátenni, ami 
a MIK Zrt. 2012-es évi ingatlangazdálkodási tervéről szól. Felsorolja a cég eredményeit 2011-ben.
A 2012-es  tervjavaslat  összegzéseként  fontos  kiemelni,  hogy  ebben  az  évben  a  Közgyűlés  az 
infláció mértékével azonos lakbér emelést fogadott el. A hátralékok beszedésére külön figyelmet 
fordítanak,  hogy  ezek  felhalmozásának  a  mértéke  ne  nőhessen  tovább,  valamint  próbálják 
visszafordítani ezt a rossz tendenciát.
A korábban kibocsátott kötvények visszafizetése a csökkenő bevételek miatt az eredetileg tervezett 
forrásból  nem  lehetséges,  ezért  a  visszafizetéshez  új  forrásokat  kell  rendelni.  Stratégiai  cél  a 
hatékonyság  javítása.  A  társaság  célul  tűzte  ki  az  üzemeltetés-  és  karbantartási  kiadások 
csökkentését. 
Az ingatlanok karriertervezésen alapuló értékesítési koncepció szerint 2012. második felében indul 
újra az értékesítési tevékenység, de korábban felmerült problémák miatt óriási bevételre nem lehet 
számítani  sajnos.  Az  mindenki  számára  látható,  hogy  a  jelenlegi  helyzetben  a  csökkenő 
ingatlanárak, és szintén csökkenő realizálható bérleti díjak miatt nincs könnyű helyzetben a város, 
de  a  2012-es  koncepció  megpróbálja  a  körülmények  reális  figyelembe  vételével,  új  stratégiák 
kialakításával szinten tartani Miskolc ingatlangazdálkodását.
Az említettek alapján a MIK 2012-es ingatlangazdálkodás tervét, frakciója támogatja.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Megállapítja,  hogy nincs  több  hozzászólásra  jelentkező,  a 
napirend feletti vitát lezárja.
Dr. Kovács László képviselő úr ügyrendi javaslatot kíván tenni, megadja neki a szót.

Dr. Kovács László: A FIDESZ-KDNP frakció nevében 10 perc tanácskozási szünetet kér.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: 10 perc tanácskozási szüntet rendel el. 

- Tanácskozási szünetet követően -

A 3. napirend tárgya: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010.(VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kérdezi  az anyag készítőjét, kívánnak-e még kiegészítést tenni,  megadja  a  szót  Kiss  Gábor 
alpolgármester úrnak.
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Kiss  Gábor  alpolgármester: Az  elmúlt  időszakban  kialakult  helyzet  a  szociális  ellátási 
rendszerben  szükségessé  tette  azt,  hogy  az  intézményi  rendszer  alkalmazkodjon  az  ellátási 
igényekhez. Kiemeli az egy órát meg nem haladó házi segítségnyújtással kapcsolatos nagy létszámú 
igényt, amit az elmúlt időszakban a civil szervezetek és részben az egyházi szereplők folytattak és 
végeztek.  A jogszabályi  változások  kapcsán  ezek  a  lehetőségek  beszűkülnek,  így  a  miskolci 
szociális ellátórendszernek megoldást kell arra találnia, hogy ezeket az igényeket ki tudja elégíteni. 
Ezért  döntött  a  város vezetése amellett,  hogy mindenképpen megoldást  kell  találni  a helyzetre, 
ehhez szükséges a rendelet módosítása, mely lényegében minden egy órát meg nem haladó ellátást 
térítésmentessé  tesz,  így a  hosszabb ellátásoknál  is  a  díjszámolási  táblázatban az  a  kiegészítés 
szerepel benne,  hogy az egy órát  követő ellátás  esetén fizetendő összeg. Ez az arra rászorulók 
esetében  egy  nagyon  fontos  lépés  és  gesztus.  Továbbra  is  abban  hisznek,  hogy  Miskolcnak 
magának kell megoldani a szociális ellátást a lehető legnagyobb mértékben.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni Alpolgármester Úr kiegészítését.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.

Bizottsági vélemények:
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Hozzászólásra 
jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászóló:

Dr.  Kovács  László: Az  elmúlt  Közgyűlésen  tárgyalták  a  Miskolc  város  szociális  ellátását  új 
alapokra helyező előterjesztést. A FIDESZ-KDNP frakció akkor is elmondta, hogy hosszú távon a 
város  különösen  érintett  ebben  a  vonatkozásban.  A korfa,  a  társadalmi,  szociális,  szociológiai 
mozgások alapján is  azon városok közé tartozik,  ahol  a  következő évtizedekben az időskorúak 
ellátása  vonatkozásában  olyan  feladatok  fognak  hárulni  a  társadalomra  és  az  Önkormányzatra, 
amelynek a megoldását határozott kézzel kell kezelni.
Az előző ülés alkalmával arról döntöttek, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy korábban egyházi, most 
inkább társadalmi szervezetként fenntartott személyes szolgáltatást nyújtó szolgáltató megkapja a 
hozzájárulásukat.  Az  elsőrendű  szempont  az  volt  –  amit  Alpolgármester  Úr  is  az  imént 
hangsúlyozott -, hogy amennyiben lehetséges, legyen egy kézben, tehát az önkormányzat kezében 
ez a típusú ellátás. Tisztában vannak azzal, hogy ez a feladat nem lesz egyszerű, sem könnyű, és 
ezért nagy áldozatokat kell majd még hozni. Felmérték viszont a feladat nagyságát, és úgy tűnik, 
hogy ezzel a típusú változtatással – amely ezt az előterjesztés tárgyát képezi -, hogy bevezetik az 
egy óra ingyenes szolgáltatást, jövedelemtől függetlenül. Ettől azt várják, hogy a város területén 
minden arra igényt tartó és rászoruló személy megkaphassa az ellátást. Másrészt az a körülbelül 
1000 fő aki a személyes gondoskodásban eddig is részt vett megkaphatja ezt, és az Önkormányzat 
uralni tudj a helyzetet.
Az év második felére ki fog derülni az, hogy kell-e felvenni plusz dolgozókat, és ha szükséges, 
akkor erre a város áldozni fog.
Frakciójuk részéről az előterjesztést támogatják, és elfogadásra javasolják.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Megállapítja,  hogy  nincs  több  hozzászólásra  jelentkező 
képviselő, a napirend felett a vitát lezárja.
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A 4. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei  Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Jegyző Úr jelezte hozzászólási szándékát, hogy kiegészítést 
tenne az előterjesztéshez. Megadja neki a szót.

Dr. Csiszár Miklós jegyző: Elmondja, hogy ez az előterjesztés a pontosítást, a jogszabály követést, 
a  hivatal  működésének  a  finomhangolását  célozza.  Kiemel  néhány  szempontot,  miszerint  a 
jegyzőnek megszűnt a hatásköre a szabálysértés területén, amit át kellett vezetni az SZMSZ-ben. A 
Polgármesteri  Kabinetben  kialakult  az  a  rendszer,  hogy  referatúrák  jöttek  létre,  ami  szintén 
megjelenik az SZMSZ-ben. Főépítész Úr igényelte, hogy a csapatának a hatékonyabb működéséhez 
hozzanak  létre  egy  Főépítészi-tervezői  Csoportot,  hasonló  igénnyel  lépett  fel  a  Gazdálkodási 
Főosztály,  így  ezen  belül  egy  Beruházási  és  Gazdasági  Csoportot  hoztak  létre.  Ami  szintén 
lényeges,  hogy a hivatal  létszáma nem változik,  csak  pontosabbá teszik,  a  jelenlegi  helyzethez 
igazítják a hivatal működését. 
Ígéri  a  Közgyűlésnek,  hogy  a  hivatal  komolyabb  átalakítására  jövő  év  január  1-jét  követő 
jogszabályi változásokkor – a Járási Hivatal létrehozását követően – fog sor kerülni.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: Köszöni Jegyző Úrnak a beszámolót.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.

• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság:  támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Hozzászólásra 
jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászóló:

Dr. Nehéz Károly: Tervezte hozzászólását ehhez a napirendhez, de Jegyző Úr az imént nagyon jól 
összefoglalta az előterjesztést, így okafogyottá vált a hozzászólása.
Elmondja frakciója nevében is, hogy úgy gondolják, ezt az előterjesztést támogatni kell.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Megállapítja,  hogy  nincs  több  hozzászólásra  jelentkező 
képviselő, a napirend felett a vitát lezárja.

23



Az 5. napirend tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2012. II. félévi munkatervének 
megállapítására

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester: A kiküldött anyaghoz 4 darab módosító javaslatot  nyújtott be 
Jakab Péter képviselő úr, mely kiküldésre került.

Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.

• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság: egyhangúlag támogatta az 

előterjesztés elfogadását. 
• Egészségügyi és Szociális Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Hozzászólásra 
jelentkezett képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

Szegedi  Márton: Elmondja,  hogy  az Önkormányzat 2012. II. félévi munkatervéhez  Jakab 
képviselőtársa  a  JOBBIK-frakció  nevében  számos  módosító  javaslatot  nyújtott  be,  melyeknek 
többsége  a  munkahelyteremtés  köré  csoportosul.  Az  általuk  szorgalmazott  pontok  napirendre 
tűzések és elfogadásának fontosságát indokolja. 
Frakciójuk értetlenül áll azelőtt, hogy a FIDESZ-KDNP frakció 2012-es tervei között nem szerepel 
a munkahelyteremtés kérdése, pedig a FIDESZ egyik választási ígérete volt. A munkanélküliség 
növekvő  tendenciát  mutat,  és  nemhogy  megfordítani,  megállítani  sem  sikerült.  A 
közmunkaprogramot sikerült arra fordítani, hogy ezeket a számokat szépítsék, de erről már folytak 
viták korábban.
A munkanélküliek  száma  a  munkavállalási  korú  népességen  belül  országos  átlagnál  30%-al 
magasabb a térségben, ami döbbenetes. Nem csoda így, ha tovább folytatódik az elvándorlás. 2012 
első  négy  hónapjában  760  miskolci  hagyta  el  a  várost  munkát  és  jobb  életet  keresve.  Ezt  a 
folyamatot úgy gondolja, hogy meg kell állítani, mert ez mindannyiuk közös érdeke, ehhez viszont 
munkahelyekre  van  szükség.  Ezért  tartja  frakciója  rendkívül  fontosnak,  hogy  átfogó  képet 
kapjanak, mint képviselők, mind a miskolci emberek a város munkaerő-piaci kilátásairól, és arról 
hogy mik a városvezetés tervei,  a külföldi utazások milyen munkahelyteremtő stratégia mentén 
történnek.
Szintén  a  munkahelyteremtés  miatt  tartják  fontosnak  a  miskolci  vállalkozások  hatékony 
támogatását,  ez  eddig  nem valósult  meg.  A miskolci  vállalkozások  –  elsősorban  az  építőipari 
vállalkozásokat érti – esélytelenül vesznek részt a fejlesztések pályázatainak közbeszerzésein.

Dr.  Zsiga  Marcell  alpolgármester: Kéri  Képviselő  Urat,  hogy  a  napirenddel  kapcsolatban 
beszéljen, ne a munkahelyteremtő beruházásokról, később lesz majd ilyen napirendi pont is.

Szegedi Márton: A beadványukat indokolja, ami erről szól. Az tény, hogy a városban nem sikerült 
munkahelyeket  teremteni,  és  ezt  valahogy meg  kell  oldani.  Ezért  is  javasolja  frakciójuk,  hogy 
miskolci vállalkozásokat támogató bizottságot kell felállítani.
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Végül elmondja, hogy fontosnak tartják, hogy a képviselők átfogó tényadatot kapjanak arról, hogy 
milyen  a  miskolci  lakosság  fogyasztása,  ezzel  összefüggésben  milyen  a  miskolci  lakosság 
jövedelmi  helyzete,  ez  különösen  azért  lenne  fontos,  mert  amikor  a  városvezetés  a  szokásos 
díjemeléseket követi el, akkor pontosan látni lehetne, hogy ezt még ki tudja-e fizetni a lakosság, 
vagy újabb kintlévőségeket termelnek ezzel a város cégeinek.
Kéri, hogy támogassák a JOBBIK módosító indítványait.

Jakab Péter: A munkahelyteremtés kérdésköre mellett fontosnak tartja frakciójuk azt is, hogy 2012 
II.  félévében beszéljenek egy másik  fontos  kérdésről,  a  fészekrakókról.  A városvezetésnek egy 
markáns ígérete volt ennek a megoldása, vagy legalábbis kezelése, amire volt is vonatkozó ígéret a 
választási programjukban, amit a JOBBIK maximálisan is támogatna. A probléma az, hogy a szép 
szavak után az emberek nem látják a pozitív eredményeket. Ezért is szorgalmazza frakciójuk egy 
olyan napirendi pont beiktatását a II. félévi munkatervbe, hogy beszéljék meg az eddigi cselekvés 
eredményeit,  a  gyenge pontokat,  és  ezek után  meg kellene  alkotni  egy olyan stratégiát,  amely 
ütemszerűen és jól tervezhető módon kilakoltatja a fészekrakókat az ingatlanokból. Az emberek 
szeretnék már látni, hogy van kiút a mostani helyzetből. 
Kéri, hogy támogassák az erre vonatkozó indítványukat.

Dr. Kovács László: A KDNP-frakció nevében csatlakozik Jakab Péternek a fészekrakó probléma 
megoldására  irányuló  intézkedések  eredményességéről  szóló  2012.  évi  szeptemberi  Közgyűlés 
napirendjére történő felvételéhez. Támogatják ezt két ok miatt is. Egyrészt azért, mert a városnak 
komoly koncepciói vannak arra, hogy ezt a nehezen kezelhető helyzetet megoldják. A FIDESZ-
KDNP frakciója  nevében  javasolja,  hogy erre  a  Közgyűlésre  ennek  a  területnek  egy miskolci 
szakértőjét – a KDNP országgyűlési képviselőjét – Dr. Nagy Kálmán urat is hívják meg, hogy adjon 
tájékoztatást arról, milyen javaslatok hangoztak el a parlament előtt.
Arra vonatkozóan, hogy hol tartanak az ügyben elmondja, hogy a hét folyamán tárgyalt a diósgyőri 
Váralja  Lakásszövetkezetnek  a  vezetőjével,  és  a  területükhöz  tartozó,  Diósgyőrben  lakó  6 
fészekrakó család közül a város intézkedéseinek hatására már négyet sikerült eltávolítani. Tehát itt 
vannak már eredmények, melyekről szeretné, ha a Közgyűlés előtt beszámolnának a város vezetői. 
Jakab képviselő úr ezen indítványát két javaslatnak tekinti, mert egyet szeptemberi, egyet pedig az 
októberi Közgyűlésre javasol. A szeptemberit mindenképpen elfogadásra javasolja.

Az ülést Dr. Kriza Ákos polgármester vezeti.

Pfliegler Péter alpolgármester: A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elhangzott Frakcióvezető 
Úr részéről több negatív és szomorú víziót felvonultató, Miskolcot lejárató kép. Úgy gondolja, hogy 
az  úgy  biztosan  nem  igaz,  mert  lehet  egy  számot  kiragadni,  de  hozzá  kell  tennie,  hogy  az 
eredményekről  egy szó sem esett,  pedig azok is  vannak.  Az első eredményt  abban látja,  hogy 
keményen dolgoznak azért, hogy ennek a városnak a képe megforduljon, és a munkanélküliség a 
lehető legnagyobb arányban csökkenjen. Nem mindig jönnek, pláne nem azonnal az eredmények.
Ami a külföldi utakat illeti elmondja, hogy vannak olyan országok – főleg nem Európában – ahol a  
kultúra  teljesen  más.  Ezek  a  távoli  országok  először  megismerni  akarják  akivel  tárgyalnak, 
huzamosabb ideig kapcsolatot tartani, és utána lehet szó az üzletről. Ezt a városvezetés figyelembe 
veszi. Hosszú, előzetes tájékoztatást folytattak az országokban. A sajtó is folyamatosan felemlegeti, 
hogy miért  utaznak  a  vezetők  ilyen  messzire,  pedig  ezek  az  utazások  szükségesek,  mert  ezek 
alapján lehet  olyan kapcsolatot  kialakítani,  melyek alapján a  következő években jöhetnek majd 
Miskolcra befektetők is. 
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Elmondja, hogy az ipari park szinte 100%-ban megtelt, és az utolsó kis területre is vannak már 
előrehaladott tárgyalások. Tehát igen is költöztek be cégek, van amelyik a közeljövőben fog nyitni, 
és  remélhetőleg  100  fő  fölötti  embert  fog  felvenni  munkatársnak,  és  van  amelyik  egy  kicsit 
későbbre tette a gyárának a megnyitását, a piaci helyzettől függően fogja ezt megtenni. 
Polgármester  Úr  bevezetőjében  is  elhangzott,  hogy  lesz  egy  napirendi  pont  új  iparterület 
létrehozásáról. Ezt természetesen azért hozzák létre, hogy oda befektetőket hozzanak. 
Szeptembertől indul Miskolcon egy nemzetközi iskola, ami egész Magyarországon is a 3. vagy 4. 
lesz.  Köszönetet  mond  ezért  a  cégnek,  hogy  Miskolcon  települt  le,  több,  mint  4000 
munkavállalóval. Köszöni, hogy támogatja ezt, valamint köszönet jár az iskolának, ami befogadja 
ezt  a  nemzetközi  iskolát.  Ez  olyan  pozitívum  lehet,  melynek  következtében  az  ide  települő 
vállalkozások a családtagjaikat is tudják hozni.
Azzal fejezi be beszédét, amivel kezdte: kemény munka még több sikert fog hozni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Elmondja, hogy igen is van munkahelyteremtés Miskolcon, van 
olyan cég, ami több, mint 500 fővel növelte az alkalmazottainak a számát. Alá van írva a támogatási 
szerződés a finn gyártóval, valamint a város saját keretén belül is erősíti a foglalkoztatottságot. 
Támogatják a helyi élelmiszerek beszállítását a közétkeztetésben az is újabb munkahelyeket teremt, 
és nemcsak a városban, hanem a környékén is. Említi még a Start munkaprogramot, ami szintén 
több száz embernek ad munkát az idei év folyamán, és ez csak bővülni fog. 
Nem  ért  egyet  Frakcióvezető  Úr  felvetéseivel,  sem  az  általa  említett  adatokkal.  Kéri,  hogy 
információit biztosabb forrásból szerezze be.
Úgy gondolja, hogy jó úton jár a városvezetés a munkahelyteremtés folyamatában.

Dr.  Kiss  János: Beszédét  azzal  kívánja  kezdeni,  amivel  Polgármester  Úr  befejezte.  Vitatkozik 
Frakcióvezető Úr felvetéseivel, olyannyira, hogy kezdeményezzenek politikai vitába, de ne ennél a 
napirendnél, mert ez nem erről szól. Ez a  az Önkormányzat 2012. II. félévi munkatervéről szól. 
Amikor a választáskor a választási programjukat meghirdették, akkor 3 csomópontot emeltek ki: a 
munkahelyteremtést,  a  közbiztonságnak  a  javítását  és  egy  élhető  városnak  a  megteremtését. 
Véleménye  szerint  gyáva  dolog  lenne  tőlük,  ha  az  egyik  legfontosabb  választási  ígéretük  elől 
elmenekülnének  és  nem  vállalnák  a  vitát.  Csatlakozik  Polgármester  Úr  azon  véleményéhez, 
miszerint a foglalkoztatási adatokban javulás van, ami a Munkaügyi Központ adataiból is kiderül.
Ennek a vitának valóban helye van, megérdemlik a miskolci  polgárok, hogy tájékoztassák őket 
arról, hogy mi minden történt a munkahelyteremtés ügyében, valamint azt is, hogy tudják, hány 
hónapon belül várható újabb és újabb munkahelyeknek a belépése a munkaerő-piacra. Kell bennük 
tartani a reményt, hogy még egy kis idő, és láthatóan javulni fognak a dolgok Miskolcon, mert a 
folyamatok erre utalnak. 
Jakab képviselő úr javaslatát, hogy 2012 őszén tárgyalja meg a Közgyűlés napirendi pont keretében 
Miskolc  munkaerő-piaci  helyzetét  és  várható  kilátásokat,  ezt  a  FIDESZ-frakció  nevében  is 
támogatja. 

Szegedi Márton: Úgy gondolja, hogy a JOBBIK el is érte a célját, amit el szeretett volna ezekkel a 
módosító javaslatokkal. A miskolci embereknek pontosan a munkahelyteremtés körül zajló dolgok 
azok, amik nem világosak, mert ezt nem kommunikálják a mai napig rendesen. Nem feltétlenül 
vitára szeretnének bocsátkozni ebben a dologban, hanem szeretnék tisztán és folyamatosan látni a 
számokat,  remélhetőleg  növekvő  számokat.  Köszöni  frakciója  nevében,  hogy  támogatják 
indítványaikat.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Örömét fejezi ki az iránt, hogy alkotó kritikával tudnak viszonyulni 
az önkormányzat vezetéséhez, és minden olyan támogatást, ötletet, amely Miskolc városát előre 
viszi  be  kell  fogadni,  és  támogatni  kell.  Természetesnek  tartja,  hogy  ezekről  a  kérdésekről 
beszéljenek, és tájékoztassák nemcsak a közgyűlés tagjait, hanem a miskolciakat.

A 9. napirend tárgya: Javaslat az önkormányzat biztosítási rendszerének egységesítése 
érdekében független biztosításközvetítő kiválasztására irányuló 
pályázat kiírására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Gazdálkodási Főosztály képviselőjét, hogy egészítse ki az 
előterjesztést néhány gondolat erejéig.

Heinemanné Borbély Mária: Korábban már volt rá törekvés, hogy legyen az önkormányzatnak 
egy egységes biztosítási rendszere. Jelen előterjesztés azt a célt szolgálja, hogy első körben egy 
biztosítás  kiválasztásával,  egy  közbeszerzési  eljárással  történjen  meg  az  önkormányzat  teljes 
vagyonának, valamint az intézményi vagyonnak a biztosítási egységesítése.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Osztályvezető Asszony kiegészítését.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirend felett a vitát lezárja.

A 10. napirend tárgya: Javaslat a Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a Szeretet 
Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére használat jogának 
átadása tárgyában hozott X-287/23.510/2011 sz. határozat 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Gazdálkodási Főosztály képviselőjét, hogy egészítse ki az 
előterjesztést néhány gondolat erejéig.

Heinemanné  Borbély  Mária: A  Közgyűlés  korábbi  határozatával  már  döntött  az  ingyenes 
használat biztosításáról a szervezet részére. Jelen előterjesztésnek az a célja, hogy az ÁFA törvény 
lehetővé teszi, hogy az ingyenes használat közcélú adományként valósuljon meg, ezáltal az adott 
egyházi szervezetnek nem merül fel ÁFA fizetési kötelezettsége, tehát ezt az ingyenes használatot 
költségtakarékosabban tudja megvalósítani, ami az önkormányzat számára sem okoz kedvezőtlen 
háttér körülményeket.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Osztályvezető Asszony kiegészítését.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
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Bizottsági vélemények:
• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

elfogadását.
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirend felett a vitát lezárja.

A 11. napirend tárgya: Javaslat közterületek elnevezésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a Főépítészi Főosztály részéről tegyék meg kiegészítésüket az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Rogosz Sándorné: Ez az előterjesztés 5 közterületnek az elnevezéséhez kéri a Közgyűlés döntését. 
A közterületekre konkrét név javaslatok érkeztek, ezek a Megyei Levéltárral való konzultáció során 
lettek javasolva elfogadásra.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Osztályvezető Asszony kiegészítését.
A javasolt  „Kálvin  János  sétány”,  „Pálosok  parkja”,  „Uradalom  utca”,  „Terplán  Zénó  utca”, 
valamint  „Bánát  utca”  helyneveket  elfogadható  javaslatnak  tartja.  A város  kulturális,  történeti 
hagyományait  tükröző,  a  környezethez  illő,  a  történelmi  tényeket  figyelembe  vevő  javaslatok 
kerültek megjelölésre.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 
elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirend felett a vitát lezárja.

Az elfogadott ügyrend alapján most  a meghívó szerinti  12. és a 13. sürgősségi napirendi pontok 
együttes tárgyalására kerül sor.

A 12. napirend tárgya: Javaslat Miskolc és Felsőzsolca között illetve a két város 
belterületén közlekedő 7-es autóbusz viszonylat további 
üzemeltetésére

és a

A 13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető  feltételeiről  szóló  42/2011.  (XII.  22.)  önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint az Önkormányzat és 
az  MVK  Zrt.  között  2011.  június  1-jén  hatályba  lépett  10125 
számú Közszolgáltatási Szerződés módosítására
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi az anyag készítőit, kívánnak-e kiegészítést tenni, megadja 
a szót Kókai Ernőnek, az MVK Zrt. vezérigazgatójának.

Kókai Ernő (MVK Zrt.): Az első számú előterjesztés indoka a Felsőzsolcára közlekedő 7-es számú 
autóbusznak a tovább üzemeltetése. Előzménye, hogy 2004 évben egy háromoldalú megállapodás 
köttetett  az  akkor  Közlekedési  Miniszter,  Miskolc  város  és  Felsőzsolca  akkori  polgármestere 
együttműködésével.  Arról  állapodtak  meg,  hogy a  Felsőzsolca  belső  közösségi  közlekedését  az 
MVK Zrt. fogja biztosítani. Ez a szerződés 2012. december 31-ig biztosítja ezt a lehetőséget, de 
ebben az évben a busz törvényben jogszabályi változás következett be, mely olyan feltételeket tett 
az  új  szabályozásban,  ami  az  MVK Zrt.  részére  májust  követően nem tenné lehetővé  ennek a 
járatnak  az  üzemeltetését.  A Közlekedési  Minisztériumi  vezetéssel  egyeztetve  arra  az  átmeneti 
megoldásra jutottak, hogy a „busztörvény” vis maiorra vonatkozó szabályait alapul véve, mintegy 2 
év időtartamban Miskolc Város Önkormányzata megbízásából ez a tevékenység tovább folytatható, 
de az alatt  az idő alatt megoldást kell keresni a továbbiakban, hogy hogyan lehet majd később 
végezni ezt a szolgáltatást.
A második előterjesztésnek az indoka az, hogy tulajdonképpen egy jogi procedúrát kell rendezni. 
1990.  évi  LXXXVII.  törvény  az  árak  megállapításáról  kivette  a  tömegközlekedésnek  a 
személyszállításról szóló árait a központi meghatározásból. Ezért ezek az árak az önkormányzat és 
a  szolgáltatók  közötti  megállapodás  révén  kalkulálandók  a  továbbiakban.  Ugyanakkor  a 
„busztörvény előírja, hogy a közszolgálati szerződésben ezeket az árakat meg kell jeleníteni. Arról 
van  szó,  hogy a  közgyűlésnek  egy  határozatát  –  ami  az  árakra  vonatkozott  –  hatálytalanítani 
szükséges, és egy közös megállapodás révén be kell iktatni a közszolgáltatási szerződésbe ezeket az 
árakat. Ez jelen pillanatban az árakban semmilyen változást nem okoz.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Vezérigazgató Úr tájékoztatását.
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: egyhangúlag támogatta mindkét előterjesztés 
elfogadását.

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: csak a 12. napirendi pontot tárgyalta, amit 
egyhangúlag támogatott.

• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta a 12. napirendi pont elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirendek felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

Dr.  Nehéz  Károly: A 7-es  busz  témájához  kíván  néhány  gondolatot  hozzáfűzni.  Szerinte  a 
Vezérigazgató Úr nem hangsúlyozta ki, hogy ennek a döntésnek anyagi vetülete is van. Azt tudják, 
hogy az MVK Zrt.-nek körülbelül 5 milliárd forint bevétele van egy évben, jelenleg 5,5 milliárd 
forint a kiadása, tehát 500 millió forint veszteséget termel. Azonban, ha a 7-es busz teljes vonalára 
kiemelik  a  költségvetését,  akkor  az  nyereséget  termel.  Amellett,  hogy  egy  társtelepülésnek  a 
közszolgáltatását  Miskolc  támogatja,  még némi  nyereséget  is  tud  hozni,  az  amúgy veszteséges 
cégnek.

Soós Attila: Úgy gondolja, hogy a 7-es autóbusz viszonylat kapcsán mindenképpen kiemelendő, 
hogy a  FIDESZ-KDNP frakciószövetség  irányította  város  vezetése  nemcsak az  élhető  városért, 
hanem a város környékéért is dolgozik, és a társtelepüléseknek az élhetősége is ugyanolyan fontos 
számukra. Ennek egy eleme ez az előterjesztés is. Észlelte a városvezetése azt, hogy kialakulhat egy 
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vis  maior  helyzet  –  azaz  a  tömegközlekedés  veszélybe  kerülhet  –  ezért  evidens  volt,  hogy az 
országgyűlési  képviselővel  karöltve  kezdeményezzék  a  minisztériumnál  azt,  hogy  valamilyen 
megoldást  kell  találni  e  tekintetben.  Közszolgáltatás  nélkül  nem  maradhat  sem  Miskolc,  sem 
Felsőzsolca.
Ennek az eredménye lett,  hogy a minisztériumnak a véleményét is  kikérve – mely támogatta a 
javaslatot -, hogy ha egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatásnak a folytonossága, így van 
lehetőség erre való hivatkozással 2 évre versenyeztetés nélkül közszolgáltatót megjelölni. Ennek 
keretében azonnal lépett a városvezetés, és beemelte napirendjébe, hogy ezt a buszjáratot továbbra 
is biztosítani kell a városlakók, illetve Felsőzsolca számára.
Úgy  gondolja,  hogy  ez  is  olyan  előremutató  intézkedés,  ami  azt  mutatja,  hogy  egy  felelős 
előregondolkodás, városvezetés zajlik a városban. 
Köszöni mindazoknak, akik ebben részt vettek, hogy ilyen gyorsan és hatékonyan elkészült ez az 
előterjesztés.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirend felett a 
vitát lezárja.

Az elfogadott ügyrendnek megfelelően a 13. 14., 15., 16. és 17., valamint 9. sürgősségi napirendi 
pontok együttes tárgyalására kerül sor.

A 13. napirend tárgya: Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés 
átszervezésére

és a

A 14. napirend tárgya: Javaslat  a  nevelési-oktatási  intézményekben  a  2012/2013. 
tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok 
meghatározásáról szóló közgyűlési határozatok módosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az előterjesztésben  történt  elírás  kapcsán  szóbeli  helyesbítést 
kíván tenni:  I.  határozati  javaslat  4.  pontjában szereplő  táblázat  összesítő  sorában a  csökkenés 
mértéke  helyesen  mínusz  2.  Ezzel  a  módosítással  a  középfokú  oktatási  intézményekben  a 
2012/2013-ban nappali tagozaton indítható osztályok száma 490. 

A 15. napirend tárgya: Javaslat  nevelési–oktatási  intézmények  alapító  okiratának 
módosítására

A 16. napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú Város  jelenlegi  Térségi  Integrált 
Szakképző  Központ  rendszer  átalakítás  elvi  lehetőségének 
megvizsgálására

A 17. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város középfokú művészetoktatás 
feladatellátási  koncepciójának,  valamint  a  nevelési-oktatási 
intézményeiben  megvalósítható  helytörténeti  oktatás 
koncepciójának kidolgozására

A 9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Magyar  Államkincstár  hiánypótlási  felhívása 
alapján  a  2012.  április  26.,  május  17.  napján  hozott  nevelési-
oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kérdezi az anyagok készítőjét, hogy kívánnak-e kiegészítéssel élni. 
Megadja a szót Kiss Gábor alpolgármester úrnak.

Kiss Gábor alpolgármester: Az összevontan tárgyalt közoktatással kapcsolatos dolgok egy része 
technikai jellegű, pl. az alapító okiratok módosítása. 
Három témakörrel  kapcsolatban mindenképpen szeretne felszólalni,  mert  az oktatási  rendszerrel 
kapcsolatos stratégiát  érinti.  Miskolcon az elmúlt időszakban egymást követően több különböző 
logika szerint létrejött integrált szakképző központ indult el és működik, melyről elmondja, hogy 
jelenleg, ebben a formában nem elég hatékony. Jelentős átfedések vannak a képzési struktúrában, és 
nem alapozza meg azt az együttműködést az intézmények között,  melyre létrejött  annak idején. 
Ezért tették azt a javaslatot, hogy a pályázati forrásból megvalósuló Térségi Integrált Szakképző 
Központok működését vizsgálják felül, és a már elfogadott szakképzési törvénynek megfelelően 
próbálnak egy olyan egységes intézményrendszert  létrehozni, amelyik megtartja az intézmények 
teljes  önálló  identitását,  szuverenitását,  ezzel  együtt  az eddiginél  egy sokkal  jobb,  hatékonyabb 
városi szintű együttműködést tenne lehetővé.
Ez a felhatalmazás most arról szól, hogy a Közgyűlés az irányító hatósággal és a közreműködő 
szervezettel  lefolytathassa  azokat  az  egyeztetéseket,  amelyekkel  az  Európai  Uniós  támogatások 
megtartásának a záloga mellett egy ilyen átalakítás létrejöhetne.
A következő szakmai kérdéskör a művészeti intézmények működésével kapcsolatos koncepciónak a 
kidolgozása. Az idei év tavaszán az oktatási kerekasztal tárgyalásain már elindult,  egyértelművé 
vált,  a  szakma  szereplői  számára,  hogy  a  széttagolt,  nem  azonos  logika  mentén  szerveződő 
művészeti  képzés  nem  feltétlenül  tudja  biztosítani  azt  a  gazdasági  hatékonyságot  és  szakmai 
eredményességet, amit a város elvár. Ezért ezeket meg kell vizsgálni. Azért nem történhetett meg 
májusban az alapító  okiratok módosítása és  az intézményi  átalakítása,  mert  nem jelent  meg az 
országos képzési jegyzék, valamint a vizsgakövetelmények. Ez alapján nem volt megalapozott ez a 
rendszer, mert a szakmai struktúra a művészeti képzésben is megváltozott. 
Néhány mondatban ismerteti a helytörténeti oktatás, nevelés fontosságát. Abban szerinte mindenki 
egyetért,  hogy  a  gyermekek  az  óvodában,  iskolában  megismerjék  a  városnak  az  értékeit  és 
lokálpatriótává váljanak. Egy olyan koncepciót kívánnak szeptemberben benyújtani a Közgyűlés 
elé,  mely minden miskolci gyermek óvodai és iskolai  tanulmányai során egységesen egy olyan 
tematikát  kínál,  amit  az  iskolák  önként  beépíthetnek  majd  az  újonnan  megalkotott  pedagógia 
programjukba.  Ebben  élményalapúan,  konkrét  helyszínekhez  kötődően  ismerhetik  meg  a  város 
nevezetességeit,  eseményeit  és legfontosabb személyiségeit.  Úgy gondolja,  hogy ez egy nagyon 
fontos előrelépés lehet. Ez az oktatásnak egy olyan többletet adhat, ami helyi ügy, és ez megérdemli 
azt a támogatást és nyilvánosságot, hogy a Közgyűlés elé hozzák.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Alpolgármester Úr tájékoztatóját.
Kéri az előterjesztéseket véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: a 13.,  14,.  15.  16.  és 17.  napirendi  pontot 
támogatta.

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: a  16.  napirendi  pontot  tárgyalta,  amit 
egyhangúlag támogatott.

• Pénzügyi Bizottság: a  13.  és  14.,  napirendi  pontot  támogatta,  a  15.  napirendi  pontot 
egyhangúlag támogatta.

• Oktatási,  Kulturális,  Turisztikai,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság:  a  13.,  14.,  15.  és  16. 
napirendi pontot támogatta, a 17. napirendi pontot egyhangúlag támogatta.
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Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirendek felett megnyitja a vitát. Hozzászólásra jelentkezett 
képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

Pakusza Zoltán: Sajnálja, hogy ezeket a kérdéseket összevontan tárgyalják, mert némely kérdések 
esetében pozitív, némelyeknél pedig negatív kritikájuk lenne. Nagyon jó döntésnek tartja a TISZK-
ek felülvizsgálatának a kérdését, ezzel a JOBBIK-frakció is teljes mértékben egyetért. Nem érti,  
hogy a művészetoktatási koncepció, valamint a helytörténet bevezetése miért egy előterjesztésbe 
került,  mert  szerinte  a  kettő  nem  teljes  mértékben  fedi  egymást.  Ami  a  művészetoktatási 
koncepcióval kapcsolatos, azt alapvetően támogatja az átalakítást a frakció. Két megjegyzése lenne 
viszont ezzel kapcsolatban. Az egyik, a munkaerőpiac aktuális elvárásainak történő megfeleltetés az 
oktatás  tekintetében.  Ezt  egyszerűen  nem lehet,  mert  az  aktuális  elvárás  a  „mára”  vonatkozik, 
viszont az oktatást azt nem lehet „mára” tervezni, hanem 4-8 évre tervezik. Senki nem tudja azt 
megmondani,  hogy az  aktuális  munkaerőpiac  hogyan  fog  alakulni  4-5  év  múlva.  A szervezeti 
struktúra  gazdaságos  működtetése  kérdéskörnél  megjegyzi,  véleménye  szerint  az  oktatás 
gazdaságosan működik, csak attól függ, hogy honnan nézik. Az oktatással jelenleg az a baj, hogy 
nincs rá elegendő pénz, országos és önkormányzati szinten sem. Ha ennek megfelelően alakítják az 
oktatást úgy, hogy gazdaságossá váljon, szerinte közvetlenül nem fog sikerülni.
A honismeret  bevezetését  természetesen  támogatandónak  és  jó  dolognak  tartják.  Ugyanakkor 
nagyon  sok  függ  szerinte  attól,  hogy  hogyan  fogják  kidolgozni  a  témát,  és  hogyan  kerül 
bevezetésre,  mert nem mindegy.  Az előterjesztésben olvasta,  hogy osztályfőnöki órák keretében 
próbálnak  meg  erről  gondoskodni,  de  akkor  előrevetíti,  hogy  ez  szép  dolog  lesz  papíron,  de 
gyakorlatban nem fog működni. Mindenki tudja, aki az oktatásban dolgozik, hogy az osztályfőnöki 
órákra van minden rátestálva, a bűnmegelőzési előadásoktól kezdve a drogprevencióig, és most fog 
jönni  egy újabb  téma,  a  honismeret.  Ezen  órakeret  egyébként  is  alacsony,  és  az  erre  hivatott 
dolgokat is alig van idő megbeszélni, nemhogy a plusz témákat. Tehát csak papíron lesz ez jó, csak 
ez a koncepció valóságban a célját  nem fogja elérni.  Mindenféleképpen úgy kell  átgondolni  és 
kidolgozni,  hogy  megfelelő  legyen,  és  a  gyakorlatban  is  működni  tudjon.  Mindemellett  az 
előterjesztést a JOBBIK-frakció támogatja.
A létszámok alakulásánál véleménye szerint hiba van. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolánál 
plusz 1 egyéb fő van kiemelve, ami a konyhást jelenti.  Tudomása szerint egy új ifjúságvédelmi 
felelős is került főállású státuszba, egy volt szocialista képviselő.

Molnár  Péter: Szerinte  szakmailag  megállta  a  helyét,  hogy  ezeket  az  előterjesztéseket 
összevonták,  hiszen  oktatási-szakmapolitikai  kérdésekről  van  szó,  melyeket  indokolt  együtt 
tárgyalni.
A gyermekétkeztetéssel  kapcsolatos  átszervezéshez  elmondja,  hogy Miskolcon  ha  éves  szinten 
nézik a főzőkonyhák kapacitását, akkor az 78%-os kihasználtságot mutat. Minden rendszer nyilván 
akkor  működik  jól,  ha  100%-hoz közelít  a  kihasználtság.  Tény,  hogy nagyon régi  és  elavult  a 
városban a  konyhai  felszereltség,  ezért  indokolt  volt  némi  átszervezés.  Ennek következtében a 
kapacitások kihasználtsága nőni fog, és hangsúlyozza, hogy minden intézmény továbbra is ellátott 
marad megfelelő színvonalon, minőséggel és mennyiséggel.
A másik előterjesztés a következő tanévben indítható csoportok-osztályok létszámával foglalkozik. 
Elmondja, hogy mindig a júniusi Közgyűlés alkalmával kell erről beszélni, mikor megtörténtek a 
beiratkozások. Két dolgot szeretne az előterjesztéssel kapcsolatban kiemelni,  amit pozitívumnak 
tart. Az egyik a Komlóstetői Általános Iskolára vonatkozik, miszerint annyian iratkoztak be ide, 
hogy plusz osztályt kellett indítani, tavaly egyet is alig tudott beiskolázni. Ez is mutatja, hogy ha 
egy közösség, iskola, a területen működő civil szervezetek, önkormányzati képviselők összefognak, 
akkor  lehet  elérni  eredményeket,  melyhez  gratulál.  Szintén  örömteli  az  anyagban,  hogy  a 
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munkaerő-piaci igényeknek megfelelve a város már korábban együttműködést kötött a Bosch-sal, 
melynek keretében az Andrássy Gyula Szakközépiskolában egy „Bosch osztály” indul, és ezt kellett 
bevezetni ebben az előterjesztésben. Ez szintén örömteli a város számára.
Az alapító okiratokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy ezek technikai jellegű dolgok, amit szintén 
támogat a frakciójuk.
A TISZK-el  kapcsolatos  előterjesztést  a  FIDESZ-KDNP frakció  támogatja.  Az  a  kesze-kusza 
rendszer,  ami  kialakult  Miskolcon,  az  példátlan  az  országban.  Indokolt  tehát,  hogy ezt  helyre 
rakják.  Az előterjesztés  alapján egy felhatalmazást  adnak arra  – a  felelős  alpolgármesternek és 
főosztálynak -, hogy megkezdje a szükséges előmunkálatokat egy koncepció kialakítására.
A helytörténet  oktatással  kapcsolatban  teljesen  egyetért  Alpolgármester  Úrral.  Nagy  szükségét 
látják annak, hogy Miskolcon valamilyen formában helytörténet oktatásra sor kerüljön. Ezzel is 
erősödni fog a miskolciság, a Miskolchoz való tartozás érzése, és ezt az oktatási rendszerben is meg 
kell tenni.
A művészetoktatás témaköréhez annyit fűz hozzá, ez esetben is indokolt az, hogy egy koncepció 
kerüljön kialakításra. Újra kell gondolni ezt is, és biztosítja frakciója támogatását ezen témában is.

Pakusza Zoltán: Folytatja korábbi felszólalását. Tartott a témában egy sajtótájékoztatót, hogy mi 
az a szakmai indok, amiért szüksége volt egy teljes állású ifjúságvédelmi felelősre, mert véleménye 
szerint  félállás  is  elegendő lett  volna.  Az nem lehet  a  város  részéről  megfelelő  indok,  hogy a  
halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  létszáma  sok,  mert  az  elmúlt  10  évben  nagyjából 
stagnál. Tehát nem érti azt az indokot, ami miatt ezt meg kellett lépni.

Jakab  Péter: A gyermekétkeztetés  témaköréhez  szól  hozzá,  ami  több  éve  zajló  folyamat  a 
városban.  Meglátása  szerint  ezt  a  folyamatot  mindig  egyetlen  vezérelv  mozgatja,  a 
költséghatékonyság.  Ennek  részeként  hol  konyhai  alkalmazottaktól  válnak  meg,  hol  a  szülőkre 
nehezedő terheket fokozza a városvezetés, de ezzel párhuzamosan a gyermekétkeztetés minősége és 
színvonala nem javult. A jelenlegi átszervezésből is ezt olvasták ki, hogy ez fog érvényesülni, az 
étkezés minőségi színvonala nem fog javulni, miközben az előterjesztésben az szerepel, hogy 18 
álláshely fog megszűnni, melyből 13 fő intézményi körön belül áthelyezhető, 5 fő felmentésére, 
nyugdíjazására kerülhet sor. Úgy véli, hogy legalább 5 álláshely megszűnésére fog sor kerülni, ezért 
sem támogathatja a JOBBIK-frakció ezt az előterjesztést. 

Molnár Péter: A gyermekétkeztetés egy régen elindult folyamat. Az előző városvezetés egy kusza 
rendszert  alakított  ki,  amit  a  jelenlegi  vezetőkkel  már tavaly cizellálták.  Több intézményvezető 
részéről kapott olyan tájékoztatást, hogy az átszervezés ahogy őket most érinti, annak kifejezetten 
örülnek.
Az Oktatási Bizottság ülésén Papp Zsolt, a Humán Főosztály vezetője elmondta, hogy minden aktív 
dolgozót sikerült áthelyezni másik munkahelyre, illetve nyugdíjazni tudtak. Talán egy munkavállaló 
volt függőben, de bízik benne, hogy azóta már ez is megoldódott.
A művészetoktatási témaköréhez még azt fűzi hozzá, fontos, hogy a most működő, nem egységes 
szakmai irányelvek szerint működő rendszert újra kell gondolni. Fontos, hogy egy olyan új rendszer 
jöjjön létre, amely a kialakuló új OKJ-nek is megfelel.
Fontosnak  tartják,  hogy  egy  szakmai  konzultáció  ebben  a  vonatkozásban  elkezdődött,  mind  a 
kerekasztal,  mind  az  érintett  intézmények  vezetői  és  dolgozói  együttműködésével.  Ezt  a 
konzultációt  folytatják,  és  eredményeként  egy  olyan  új,  egységes  művészetoktatási  rendszer 
alakuljon ki a városban, amely mindenki érdeke.
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Eperjesi Erika: A 17. napirendi ponttal kapcsolatban kíván felszólalni. Beszél a művészeti oktatás 
fontosságáról, és mással nem helyettesíthető hatásrendszeréről, a tanulók személyiség fejlődésében- 
érzelmi  életük  gazdagításában  betöltött  szerepéről,  valamint  az  oktatási  intézmények  helyi 
kultúrában  és  hagyományőrzésben  betöltött  szerepéről.  Az  alapképzésben  jelenlévő  művészeti 
tehetségfejlesztés fontos értéke a közoktatásnak. A középfokú művészetoktatás új koncepciójának 
céljai,  hogy  regionálisan  meghatározó  intézmény  működjön  Miskolcon,  hogy  a  szakképesítési 
kínálat megfeleljen a munkaerő-piaci elvárásoknak, és hogy megtermelődjön a szakmai feladatok 
ellátásához szükséges infrastrukturális feltételrendszer.
Az idei Operafesztivál idején újra átérezhették azt, hogy milyen jó miskolcinak lenni, és milyen jó, 
hogy idefigyel az ország. Felmerül viszont a kérdés, hogy hogyan várható el, hogy mások ismerjék 
Miskolc kultúráját, történetét, ha azzal a helyiek sem ismerik kellőképpen. Többek között ezért is 
lényeges a helytörténeti oktatás koncepciójának a kidolgozása. Ha ismeri valaki a helyet ahol él, 
jobban is kötődik hozzá. 
Örvendetes, hogy a Miskolci Önkormányzat határozottan támogatni szeretné a helytörténeti oktatás 
bevezetését, hiszen gondozni kell az ősöktől örökölt emlékeket.

Seresné  Horváth  Zsuzsanna: A 2012/2013.  tanévben  indítható  csoportok,  osztályok  és 
alkalmazotti létszámok meghatározása témához fűzi hozzá gondolatait, valamint Pakusza képviselő 
úr  felszólalásához.  Már  hetekkel  ezelőtt  megtartott  sajtótájékoztatóján  rémisztgette  a 
pedagógusokat 300 fő elbocsátásával, de azt elfelejtette megemlíteni, hogy attól, mert más fenntartó 
alá  kerül  egy  oktatási  intézmény,  attól  azok  a  pedagógusok  még  továbbra  is  pedagógusok 
maradnak,  és  továbbra  is  a  miskolci  diákokat  fogják  tanítani.  Örvendetesnek  tartja,  hogy 
elbocsátásokról nem kell beszélni. Az Oktatási Osztálynál utána érdeklődött, és 4 fő pedagógusnak 
nincs  egyelőre  feladata  a  rendszerben,  de  szeptemberig  még  az  ő  sorsukról  is  igyekeznek 
gondoskodni.

Pakusza  Zoltán: A sajtótájékoztatón  valóban  beszélt  álláshelyek  megszüntetéséről,  mégpedig 
azért, mert a városvezetéstől február óta kérte azt a listát, hogy hány ember lesz elbocsátva, mennyi 
munkahely  szűnik  meg,  ebből  kik  mennek  nyugdíjba,  illetve  mennyien  kerülnek  át  más 
intézményhez.  Többször  kérte,  de  nem  kapta  meg  ezeket  az  adatokat.  Úgy  gondolja,  hogy 
álláshelyek, pontosítva státuszok megszűnéséről van szó, ami azt jelenti, hogy ha valaki nyugdíjba 
megy, akkor a helyére nem vesznek fel senkit. Ezért is van az, hogy a fiataloknak nincs munka és 
elmennek a városból, és sokan már nem is tervezik, hogy visszajönnek. Sajnos a fiatalok kezdenek 
lemondani Miskolcról.

Jakab  Péter: Röviden,  de  vissza  kíván  térni  a  gyermekétkeztetés  problémájára.  2010-ben  a 
választások  után  emlékezete  szerint  a  JOBBIK  felvetette,  hogy  a  miskolci  óvodákban  nem 
megoldott  a  liszt-  és  tejcukorérzékeny  óvodások  élelmezése.  Ezt  akkor  az  önkormányzat 
képviselője  el  is  ismerte,  és  ígéretet  kaptak  rá,  hogy  ezt  a  problémát  orvosolni  fogják. 
Összehasonlításként elmondja, hogy 2010-ben a miskolci börtönben az ilyen problémával küzdő 
rabok étkeztetése már megoldott  volt.  Kívánatosnak tartaná,  hogy ha az,  ami már a  börtönben 
magától  érthetődő  a  raboknak,  azért  az  óvodákban  sem kellene  harcolni.  Erről  szeretne  kérni 
tájékoztatást, hogy hogyan állnak ezzel a kérdéssel.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő, a 
napirend feletti vitát lezárja.
Kiss Gábor alpolgármester Úrnak adja meg a szót, hogy reagálhasson az elhangzottakra.
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Kiss Gábor alpolgármester: Pakusza képviselő úr fölvetette a képzési struktúrát, illetve azt, hogy 
tudják-e, hogy milyen szakmában kell képezni a diákokat. Elmondja, hogy természetesen pontosan 
nem tudják, mint ahogy egyik országban, városban sem lehet tudni, de a legnagyobb balgaságnak 
tartja  azt,  hogy felesleges  pénzeket  költsenek  olyan  képzésekre,  amiben  a  diákok  nem tudnak 
elhelyezkedni,  mert vannak ilyenek. Úgy véli,  hogy a közpénzekkel való gazdálkodásnak ez az 
egyik  legfontosabb eleme.  Itt  helyben,  az  önkormányzatnak az  a  dolga,  hogy a diákokat,  saját 
gyermekeiket olyan képzésre írassák be, aminek van értelme és haszna. Tehát ez közös céljuk, hogy 
ilyen  irányban  elmozduljanak.  Viszont  arra  reagálni  kell,  hogy  olyan  szakmájú  embereket 
képezzenek, amiből hiány van. 
A honismereti képzéssel kapcsolatban egy olyan javaslatot tettek a mostani koncepcióba is, hogy 
egy olyan általános tematikát fogalmaznak meg, mely esetében az iskola maga tudja eldönteni, 
hogy hogyan építi  ezt  be a tantervébe.  Egy dolgot szeretnének, hogy minden miskolci diák aki 
iskolájában  végez,  addigra  legyen  egy  megalapozott  ismerete  a  városról.  Ez  az  iskolák  és  a 
pedagógusok felelőssége  lesz,  hogy ezt  jól  oldják  meg.  Abban hisznek,  hogy helyben  lehet  jó 
döntéseket hozni, és vannak olyan iskola igazgatók, akik ezt jól meg fogják oldani.
Ha egy iskolát átvesz az egyház, és így 40 pedagógus átkerül egyházi fenntartásba, akkor miért is 
tartana fenn a város 40 üres álláshelyet. Továbbgondolva, ha az egyházi intézményből a pedagógus 
nyugdíjba megy,  természetesen  felvesznek a  helyére új  embert.  Azt  viszont  be kell  látni,  hogy 
csökkenő gyermeklétszámmal ugyanakkora kapacitású iskolák nem fognak működni. Alapvetően a 
realitásokat  sem lehet  figyelmen  kívül  hagyni.  Úgy gondolja,  hogy olyan  odafigyeléssel,  mint 
Miskolcon az oktatási rendszerben a pedagógus álláshelyekkel a Főosztály bánik, nem sok van az 
országban.

A 21. napirend tárgya: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIVÍZ Miskolci 
Vízmű  Kft.  közötti  -  települési  folyékony  hulladék  gyűjtésére, 
szállítására  és  ártalmatlanítására  szervezett  kötelező  helyi 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó - Közszolgáltatási Szerződés 
meghosszabbítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri az  előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak 
ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirend felett a vitát lezárja.

Az elfogadott ügyrend alapján a következő három napirend összevont tárgyalására kerül sor.

A 22. napirend tárgya: Javaslat  „Élhetőbb  környezet  kialakítása  az  Iránytű  Szociális 
Szolgálatnál  -  Gondozóházi  ellátás  fejlesztése  az  Észak-  Kiliáni 
Szolgáltatási Központban és Gondozóházban – TIOP-3.4.2-11/1” 
című pályázat benyújtására

A 23. napirend tárgya: Javaslat  “Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmód 
programok  –  lokális  színterek  munkahelyi  egészségfejlesztési 
programok TÁMOP 6.1.2/11/1” című pályázat benyújtására
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A 11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Magyar Labdarúgó Szövetség által  meghirdetett 
Pályaépítési  Program  II.  ütem  pályázatának  benyújtására  és 
önrész biztosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  a  22.  és  23. 
napirendi pont elfogadását.

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: egyhangúlag támogatta a 22. és 23. napirendi 
pont elfogadását.

• Egészségügyi és Szociális Bizottság: egyhangúlag támogatta a 22. és 23. napirendi pont 
elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirend felett a vitát lezárja.

A 25. napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc  környezeti  állapotáról  és  az  Önkormányzat 
2011.  évi  környezetvédelmi  tevékenységéről  szóló  tájékoztató 
elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: egyhangúlag  támogatta  az  előterjesztés 

elfogadását.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az előterjesztések felett a vitát megnyitja.  Hozzászólásra 
jelentkező képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

Jakab Péter: Egy évvel ezelőtt jelentette be a városvezetés, hogy csatlakozik a Green City-hez, és 
meglátása  szerint  azóta  bebizonyosodott,  hogy ez  a  program gyakorlatilag  egy marketing  zöld 
festék  arra,  hogy  a  valódi  problémákat  elkenjék.  Emellett  további  gyenge  pontja  a  város 
környezetvédelmi tevékenységének az erőteljes és következetes szankciók hiánya.
Elmondja, hogy az előterjesztő azzal mentegetőzik, hogy egyre több az olyan ellenőrzés Miskolcon, 
ahol  a  közterület-felügyelők mindent  rendben találják.  Nem tudja elképzelni,  hogy ellenőriznek 
akkor, mert ha Lyukó, a számozott utcák vagy Bodótető térségében járnának, nem lenne ilyen szép 
a helyzet. Nemcsak azért, mert a lakossági panaszok özönlenek a város felé, hanem azért is mert ha 
megnézik, hogy az illegális hulladék mennyisége hogyan változott tavaly óta. Az előterjesztésben 
maga az előterjesztő is ellentmondásba keveredik saját magával, mert az egyik helyen azt írja, hogy 
kevesebbet kell szankcionálni, mert ez azt jelentheti, hogy javul a környezeti állapota a városnak, 
máshol pedig azt írja, hogy jelentős javulást lehetne elérni a következetes, szigorú szankcionálással. 
Személy szerint az utóbbi mellé teszi le a voksát, mert azt elfogadhatatlannak tartja, hogy éves 
szinten  több,  mint  10  millió  forintot  költ  a  város  az  adófizetők  pénzéből  az  illegális  hulladék 
elszállítására. Miskolc környékéről erdők tűnnek el, mégis a közterület-felügyelők falopás kapcsán 
nulla forint büntetést szabtak ki, csakúgy, mint a guberálás kapcsán is.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri Képviselő Urat, hogy tartsa magát a napirend témájához.

Jakab  Péter: A napirendből  idéz  adatokat,  a  beszámolóban  a  Közterület-felügyelet  adatai  is 
szerepelnek.  A  csendháborítással  kapcsolatban  hasonló  eredménytelenséget  prognosztizál  az 
előterjesztés. Tekintettel arra, hogy a leírtak véleményük szerint távol állnak a valóságtól, ezért ezt a 
beszámolót nem tudják elfogadni.

Soós Attila: Képviselő úr csak arról nem beszélt,  ami az anyagban benne van, mint pozitívum. 
Elmondja, hogy ez a jelentés objektív, nem palástol, objektíven mutatja be az elért eredményeket, a 
fejlődést,  de  az  olvasó  elé  tárja  a  tényeket  is,  mint  például  a  városi  levegőnek  a  minőségét. 
Pozitívum a fokozott erőfeszítés a város vízbázis védelmének az esetében, ehhez kapcsolódóan a 
települési szilárd- és folyékony hulladék elszállítása kapcsán.
Úgy  gondolják,  hogy  a  Green  City  által  elért,  és  mindenki  számára  elérhető  eredmények 
nemzetközileg  feljogosítanak  döntéshozókat  arra,  hogy  ezek  az  eredmények  működhetnek 
Miskolcon. 
Ha elmozdulást néznek és nem egy statikus állapotot, akkor szemmel látható, hogy fokozott az az 
erőfeszítés és az a tevékenység a város és a városvezető koalíció részéről, hogy a meghirdetett 
programjuknak köszönhetően továbbra is egy egyre élhetőbb Miskolc legyen az, ahol élnek, és ahol 
majd a gyermekeik élni fognak.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Köszöni  a  hozzászólásokat.  Megállapítja,  hogy  nincs  több 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirendek felett a vitát lezárja.
Kéri Pfliegler Péter alpolgármester urat, hogy válaszolja meg a felmerült kérdéseket.

Pfliegler Péter alpolgármester: Szívesen szól hozzá az anyaghoz, főleg azután, ami elhangzott. A 
Green  City egy kis  szempontból  lehet  marketing,  ezt  nem is  tagadja  senki,  viszont  nem ez  a 
lényege. Az az, amit jelent, hogy „zöld város”. Elmondja, hogy Miskolcon található az országban a 
városok között a 2. legnagyobb zöldterület. Senki nem mondja viszont, hogy minden rendben van – 
sem a városházán, sem a cégeknél -, mert nincs így. Amit rendbe kell tenni, azt viszont rendbe 
teszik.  Lehet,  hogy  nem  azonnal,  hanem  kicsit  később,  de  igyekeznek  minden  olyan  munkát 
elvégezni, ami ehhez szükséges. 
Az  anyag  taglalja  a  csapadékvíz  elvezetést  is.  Tegnap  a  svájci  nagykövetség  meghívására 
Budapesten  vett  részt  egy  konferencián,  amelyben  Miskolc  is  elismert  szerepet  kapott, 
megemlítésre került,  mint a svájci hozzájárulásban jelentős összeg – kb. 1 millió svájci frank – 
megnyerésével,  nagyban  -  a  projekt  megvalósítás  útján  –  hozzá  fog  tudni  járulni  az  egyik 
településrész, a Szentpéteri kapu és környéke csapadékvíz elvezetésének a megújításához és a minél 
tökéletesebb megvalósításához.
Kiemeli,  hogy a  Közgyűlésen  jelenlévők  kaptak  egy anyagot  az  AVE Miskolc  Kft.  ügyvezető 
igazgatójától. Ez az anyaga házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatairól számol be. Az 
az út, amin elindultak, az jó felé vezet, és felszólít mindenkit, hogy tegyenek meg mindent annak az 
érdekében,  hogy Miskolc legyen az egyik olyan város,  amelyben a szelektív  hulladékgyűjtés  a 
legerőteljesebben tud érvényre jutni. Kéri a Képviselőktől, hogy ha ezt a választási körzetükben 
szeretnék  tovább  erősíteni,  hangsúlyozni  a  lakosság  számára,  akkor  keressék  meg  az  AVE 
munkatársait,  akik  szívesen  adnak  további  tájékoztatást,  fórumokon  is  akár  a  város  lakossága 
számára.
Összegezve  felszólalását,  az  anyag  tartalmazza  mindazt,  amire  büszkék  lehetünk,  amit  további 
feladatnak  kell  tekinteni.  Biztos  abban,  hogy  a  munkatársak  azért  dolgoznak,  hogy  a  jövőre 
leadandó anyagban már kevesebb hátrányos adat  szerepeljen,  és több olyan, amire még inkább 
büszkék lehetnek.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni Alpolgármester Úr válaszát.

A 25. napirend tárgya: Javaslat  a  Polgármester  Miskolc  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Társulási Tanácsában végzett 2012. I. Félévi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztésekhez módosító indítvány nem érkezett.
Kéri az előterjesztést véleményező bizottságok álláspontjainak ismertetését.
Bizottsági vélemények:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.
• Pénzügyi Bizottság: egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirend felett a vitát lezárja.

A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását befejezték, most az elfogadott ügyrendi javaslatnak 
megfelelően a nyílt ülésre felvett, és még nem tárgyalt sürgősségi     előterjesztések   megvitatásával 
folytatják munkájukat.

Az 1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási 
területén  a  járművel  történő  díjköteles  várakozás  szabályairól 
szóló 26/2010. (VI. 30.) sz. rendelet módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: A Közgyűlés előtti tájékoztatójában jelezte, hogy nagyon fontos 
számukra,  hogy a belvárosi üzletek működjenek,  üzemeljenek,  és élettel  teljen meg a belváros. 
Ennek  az  elmúlt  évben  látható  jelei  voltak,  hogy  ez  pozitív  irányba  mozdult.  Újabb  olyan 
tevékenységet kezdenek, amelyik ezt tovább fogja erősíteni, ez a parkolási rendelet változtatása.
Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemény:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A napirend felett a vitát lezárja.
Kiegészítéssel szeretne élni Alpolgármester Úr, megadja neki a szót.

Pfliegler Péter alpolgármester: 2011. év elején kezdték meg a tárgyalásokat a főutca és belváros 
közvetlen  környezetében  élő  vállalkozókkal,  megértve  azokat  a  felvetéseket,  melyek  a  főutca 
ellehetetlenüléséről és a forgalom megcsappanásáról szóltak. Akkor olyan intézkedéseket hoztak, 
hogy az  inflációt  követő  áremelések,  a  bérleti  díjak  kialakításának új  módszerét  elfogadták,  és 
közösen egyeztették  ezeket  a  vállalkozókkal.  Akkoriban került  arra  sor,  hogy a  Borsod-Abaúj-
Zemplén  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamarát  is  bevonták  ebbe  a  munkába,  és  segítségükkel 
létrejött  a  belvárosi  klaszter,  és  most  már  a  belváros  munkavállalóit,  boltosait,  szolgáltatóit 
összefogó egységes szervezettel tudnak tárgyalni. Ezt pozitívumnak értékeli.
Megértette  a  városvezetés  annak  az  elvárásnak,  lehetőségnek  a  fontosságát,  hogy  további 
kedvezményekkel  éljenek.  Ez  kell,  hogy tudjon a  belváros  számára  forgalomgeneráló  tényezőt 
biztosítani. 
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Kéri  a  klasztertől,  és  a  vállalkozóktól  is,  hogy  ők  is  keressék  meg  az  önkormányzatot  olyan 
ötletekkel,  lehetőségekkel,  amelyek  tárgyalásra  érdemesek,  a  teljesség  igénye  nélkül  említi  a 
hosszított, vagy esti nyitva tartást, akár akciók szervezését, hogy közösen tudjanak a továbbiakban 
is gondolkodni azon, hogy még inkább hogy lehet a mindenki által szeretett és gyönyörű Széchenyi 
utcát, és a belvárost élettel telibbé tenni.
Tapolcával kapcsolatban elmondja, hogy elérkezett az az idő, hogy átgondolva a tapolcai parkolási 
rendet  hozzá  igazítsák  ahhoz  a  napi  kívánalmakhoz,  amik  itt  már  régóta  megjelentek.  Az  ár 
módosításával  olyan  versenyképes  szolgáltatást  versenyképes  áron  tudjanak  nyújtani  az  ide 
érkezőknek és a miskolciaknak, amelyekkel – valószínűsíti – nagyobb piaci szelet lehet lehet az 
önkormányzaté, a Városgazdáé, a Régió Parké. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a kiegészítést Alpolgármester Úrnak.

A 2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt 
vállalással megvalósuló út-, járda és közműépítések szervezéséről 
és finanszírozási rendszeréről szóló rendelet megalkotására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri a bizottsági álláspont ismertetését.
Bizottsági vélemény:

• Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság: támogatta az előterjesztés elfogadását.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. Hozzászólásra jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászóló:

Dr.  Kiss  János: Frakciójuk  számára  ez  egy  nagyon  fontos  napirend,  mert  ezen  keresztül  az 
tükröződik,  hogy  mi  a  FIDESZ-nek  a  világképe  a  hatalomgyakorlással,  hatalommegosztással 
kapcsolatban. Az országos és az önkormányzati példa is az, hogy a súlyos döntésekben kikérjék a 
társadalom,  a  lakosok  véleményét.  A miskolci  városvezetés  próbálja  a  lakosokat  is  bevonni  a 
hatalomnak a gyakorlásába ezeken a véleménykéréseken keresztül. Ez az előterjesztés is ilyen, mert 
arra kérik a miskolci lakosokat, hogy egy pályázat keretében jelöljék meg a lakóterületükön azokat 
az utakat, járdákat, egyéb közműveket, amelyeket a várossal közösen szeretnének felépíteni. Az idei 
költségvetésben  egy  20  millió  forintos  forrás  áll  rendelkezésre  ezekre  a  közös  projektek 
megvalósítására.  Ennek a pályázati  lehetőségnek majd meglesz egy megfelelő média háttere  is. 
Többféle bírálati szempont lesz a városvezetés részéről, az egyik ilyen, hogy az adott közösség 
mekkora önerőt  tud vállalni,  mekkora az a  közösség, valamint,  hogy a beruházás  a  városképet 
mennyire fejlesztheti. Kéri a közösségeket, hogy figyeljék majd ezeket a felhívásokat, és vegyenek 
részt ezeken a pályázatokon.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő. 
A napirend felett a vitát lezárja.
Egy adminisztrációs hibát helyesbít, ami az előterjesztésben szerepelt:

A Rendelet Preambulumának utolsó bekezdését törölni kell, mivel az SZMSZ szerint, csak a 
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságnak kell a rendeleteket kötelezően tárgyalnia.
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A 3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Komlóstetői  Általános  Iskola  néhány 
helyiségének és  folyosójának,  illetve  a  Reményi  utcai  Tagóvoda 
szolgálati lakásának térítésmentes használatba adására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítványt nyújtott be.
A napirend felett a vitát megnyitja. Hozzászólásra jelentkező képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászólók:

Molnár Péter: Korábban, amikor az indítható osztályokról volt szó, már kiemelte a Komlóstetői 
Iskolát, hogy plusz egy osztályt tudnak indítani szeptemberben. Akkor is említette, hogy milyen 
fontos az, hogy egy iskola megtalálja az identitását. Ez az előterjesztés részben arról szól, hogy az 
iskolában eddig kihasználatlan két helyiséget adnak át közösségi célra. Ez is az együvé tartozást 
erősíti, és véleménye szerint ez is hozzájárult az iskola sikeréhez. Támogatják az előterjesztést.

Gazdusné Pankucsi Katalin: Örömére szolgál, hogy Komlóstetőn az utóbbi időben megélénkült 
az élet, és nagyon sok gyermeknek tudtak abban segíteni, hogy hasznosan töltsék a szabadidejüket 
délutánonként. Erre jött létre a cserkészcsapat, valamint a fiatalok klubja. Biztatja képviselőtársait,  
hogy csatlakozzanak ehhez, mert biztos benne, hogy óriási igény lenne rá városi szinten is. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólásra jelentkező képviselő. 
A napirend feletti vitát lezárja. 

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítvány nem érkezett.
A napirend felett a vitát megnyitja. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező képviselő. A 
napirend felett a vitát lezárja.

Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a 
távhőszolgáltatás  ármegállapításával,  árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A napirend felett a vitát megnyitja.  Hozzászólásra  jelentkező 
képviselőknek adja meg a szót.

A vitában hozzászóló:

Jakab Péter: Egy mondatot idéz az előterjesztésből: „a MIHŐ Kft. a távhő szolgáltatási alapdíjat 
és hődíjat úgy javasolja megállapítani, hogy a MIHŐ Kft. ráfordításaira és működéséhez szükséges 
nyereségére fedezetet  biztosítson.” Ezt úgy értelmezi, hogy a cég olyan távhődíj  megállapítását 
fogja kérni a Magyar Energiahivataltól, hogy őt magát semmilyen veszteség ne érje. Ezt helyénvaló 
törekvésnek tartja, de szerinte felveti azt a kérdést, hogy akkor ki fogja megfizetni a fészekrakók 
által ingatlanonként felhalmozott milliós nagyságrendben felhalmozott távhődíj hátralékot. Az az 
előterjesztésből kiderül, hogy a cég ezt nem szeretné, de kérdezi, hogy akkor a rendesen fizetők 
lesznek az áldozatok, mert ha igen, akkor ezt a JOBBIK a leghatározottabban elutasítja.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A Képviselő Úr álláspontja világosan érthető, és a városvezetésé is 
ez. Kéri az Igazgató Urat, hogy a vita után tegye meg tájékoztatását.

Nyíri László MIHŐ Kft.: Elmondja, hogy a „sárga csekkeken” nem kell megfizetni a fészekrakók 
által be nem fizetett díjakat, mert ezt a tartozást felhalmozókon be kell hajtani. Az az eljárási rend, 
az az újfajta szemlélet, amit a behajtások területén a Holding az elmúlt évben elkezdett oda fog 
vezetni, hogy ezeket a díjakat be fogják hajtani ezeken az embereken.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni a tájékoztatást.

Az elfogadott ügyrend szerint két sürgősségi előterjesztés együttes tárgyalására kerül most sor.

A 6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  „Csemetekert”  elnevezésű  önkormányzati 
tulajdonú ingatlan-együttes  ipari  park cél  fejlesztési  területként 
történő  kijelölésére,  és   a  fejlesztés  megvalósításához  szükséges 
további döntések meghozatalára

és a 

A 10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc  Városi  Szabadidőközpont  Nonprofit 
Kft. részére ingatlan használatba adására, valamint ingó vagyon 
apport útján történő átadására

Dr. Kriza Ákos polgármester:  A napirendek felett megnyitja a vitát.  Megállapítja, hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A vitát lezárja.

A 7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  DSM  Nonprofit  Kft.  68,71  %-ot  képviselő 
üzletrészének a Magyar Államtól történő megszerzésére

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A napirend felett megnyitja  a  vitát.  Megállapítja,  hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A vitát lezárja.

A 14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Katolikus  Karitász  részére  közcélú 
adományként  helyiség  határozott  időre  történő  használatba 
adására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A napirend felett megnyitja  a  vitát.  Megállapítja,  hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A vitát lezárja.

A 15. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Alapító 
Okirat módosításának jóváhagyására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  A napirend felett megnyitja  a  vitát.  Megállapítja,  hogy nincs 
hozzászólásra jelentkező képviselő. A vitát lezárja.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: A mai testületi ülés napirendjére felvett előterjesztések tárgyalását 
befejezték.
Bejelenti, hogy a Közérdekű bejelentések, kérdések következnek.

Hozzászólók:

Dr. Kovács László: Az előző Közgyűlésen kérdést intézett – immáron sokadik alkalommal – a Zöld 
Nyíl  projekt  következtében az  Árpád utca  környezetében megszűnt  parkolóhelyeknek a  pótlása 
tárgyában. Kapott is választ Polgármester úrtól, de úgy látja, hogy vannak mégis félreértések. A 
válaszlevélben arról tájékoztatta a városvezetés, hogy az Árpád utca környezetében melyik részen 
hány parkolóhelyet pótolnak. Kéri viszont, hogy azokat a parkolóhelyeket, melyeket a Zöld Nyíl 
projekt  elvett  az  Árpád utcaiaktól,  azokat  ott  kellene pótolni,  ahonnan elvették.  Kéri,  hogy ezt 
tekintsék  át  még  egyszer.  Az a  konkrét  kérése,  hogy a  Városüzemeltetési  Osztály munkatársai 
keressék  meg,  és  nézzék  meg  együtt,  hogyan  lehetne  orvosolni  ezt  a  problémát.  Már  több 
Közgyűlésen is jelezte, ez körülbelül 6 hónapos probléma.
Választókerületi alapjából 2 millió forintot költött az Árpád utca mögötti játszótér rekonstrukciós 
munkáira,  és  ennek  keretén  belül  3  darab  „kutya  sétáltatás  tilos”  táblát  is  kihelyeztek.  Kéri  a 
Közterület-felügyeletnek  a  segítségét,  mert  ezeket  a  táblákat  kidöntögetik,  és  a  tiltás  hiányára 
hivatkozva sétáltatják továbbra is a kutyákat. Kéri, hogy egy szigorított járőrözés történjen az Árpád 
utca mögött, különös tekintettel a Máltai Szeretetszolgálat és az orvosi rendelő között.
A felsőhámori temetőnél – a volt lillafüredi garázsépület - használaton kívül van már hosszú évek 
óta, csak patkányok és hajléktalanok használják. Ez azért is problémás, mert egy értékes területe 
lehetne a városnak, többek között a lillafüredi parkolási problémáknak a részleges megoldására is 
alkalmas  lenne,  valamint  közbiztonsági  és  közegészségügyi  szempontból  is  veszélyezteti  a 
környezetét. Kéri ennek az ügynek a kivizsgálását, és a terület önkormányzati képviselőjeként áll 
rendelkezésre, hogy ezt átvizsgálják.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri  Pfliegler Péter alpolgármester urat,  hogy hozzon létre egy 
munkacsoportot  ennek  a  parkolási  anomáliának  a  tisztázása  végett,  amelybe  kéri,  hogy  a 
Városüzemeltetési Osztályvezetője, az MVK Zrt. vezérigazgatója mindenképpen vegyen részt.

Katona Ferenc: Beszámol arról, hogy az elmúlt 30 napban hobbijának hódolt – ezúton is köszöni a 
türelmét  azoknak,  akik  nem  tudták  elérni  -,  de  van  kapcsolódása  a  politikai  munkájához  is. 
Alaszkában járt, és a legmagasabb csúcsra szerette volna felvinni a Miskolc zászlót. Ebben sajnos 
az időjárás megakadályozta. A bölcs döntéseket a politikában és a hegyen is meg kell hozni. Tehát a 
csúcs az nagyon fontos, de a csúcsért való küzdelem talán még többet számít. Kárpótlásul felmentek 
Washington állam legmagasabb csúcsára,  és  itt  készítettek  róla  egy képet,  melyet  Polgármester 
úrnak  nyújt  át  ajándékul.  Elmondja,  hogy  ennek  az  az  üzenete,  hogy  ha  a  kiválasztott  úton 
haladnak, és van elég akarat és kitartás, feljuthatnak a csúcsra. Úgy gondolja, hogy a frakciójuk 
ezen a politikai úton halad, és türelemmel célt fognak érni.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Köszöni az ajándékot, gratulál a kitartásukhoz és munkájukhoz.

Benczés Miklós: Köszönetet mond Üszögh Lajos úrnak a MIVÍZ képviseletében. A közelmúltban 
volt  egy lakossági  fórum,  amit  országgyűlési  képviselőtársával  együtt  tartott,  ez  a  Lyukóvölgy 
vízproblémáit érintette. A MIVÍZ képviselői nagyon gyorsan feltárták ezeket a problémákat, illetve 
hatékonyan  együttműködve  az  önkormányzattal  a  feltárt  problémákra  megoldást  is  találtak.  A 
legfontosabb probléma volt, hogy a közkifolyókról illegális rácsatlakozással lopták a vizet egyes 
lakosok.  Ennek  a  feltárásának  különösen  azért  örül,  mert  Lyukóvölgyben  nagyon  sok  szegény 
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ember él,  de a szegénység még önmagában nem ad okot arra, hogy valaki bűnöző legyen, és a  
Lyukóban élő szegény emberek nevében is  köszöni  ezt  az intézkedést.  Reméli,  hogy a további 
intézkedések is ilyen szigorúak lesznek, valamint, hogy további ellenőrzéseket is fognak majd a 
területen tartani. Köszöni Polgármester úrnak is, hogy ezeket a hatékony vizsgálatokat támogatta, és 
a jövőben is támogatni fogja. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Valóban fogják folytatni ezeket az ellenőrzéseket  a  jövőben is. 
Csatlakozik Jakab képviselő úr azon felvetéséhez, hogy nem megengedhető az, hogy a közpénzből 
finanszírozzanak olyat dolgokat, amelyet egyes egyének használnak a közösből.

Dr.  Kiss  János: Barcsai  utca  nem egy  hosszú  utca,  de  hányatott  sorsú,  különösen  a  fűnyírás 
tekintetében. Az utcának az egyik oldala – ami közterület – valami oknál fogva mindig kikerül a 
fűnyírás  rendjéből.  Elég  elkeserítő  állapotokat  mutat,  annál  inkább,  mert  a  máshol  elvégzett 
területrendezési  munkák  maradványai  ott  kerülnek  deponálásra.  Kéri,  hogy nézzenek  utána  az 
illetékesek, hogy ez az útszakasz is legyen a továbbiakban rendbe téve. 
Gazdusné Pankucsi Katalin: Hivataltól kér segítséget a Szociális és Városüzemeltetési Osztály 
bevonásával, hogy a képviselők területén kivágandó fákat hogyan tudnák úgy kivágatni, hogy azt az 
arra szociálisan rászorulók kapják meg. 
Másik probléma a területén, hogy 2004-ben önerős beruházásban kiépítették a szennyvízhálózatot a 
Sás utcában. A lakosok levelet is írtak neki, hogy folyamatosan probléma van a hálózattal. Kéri, 
hogy nézzenek együtt utána az illetékesekkel, hogy hogyan történt ennek a kiépítése, és mi okozza a 
gondot.

Pakusza Zoltán: Pfliegler Péter alpolgármester úr mondta, hogy a svájci kapcsolat révén jut némi 
pénz a miskolci patakoknak a rendezésére - kérdezi, hogy a Pereces patak kap-e ebből, és ha igen, 
milyen rendszerben. 
Szintén perecesi téma, hogy megkezdődött a kaszálás, gallyazás. Ezzel kapcsolatban az a kérdése, 
hogy az elszállításuk is folyamatban van-e.
A korábbi árvízkor létrehozott árkokkal mi fog történni Perecesen, mert azóta is betemetetlenek, 
kérdése, hogy van-e arra terve a városnak, hogy az eredeti állapotot visszaállítsák.
Az előző Közgyűlés alkalmával már felvetette a villamosmegállók kérdését a Zöld Nyíl kapcsán. 
Járva a  várost azt  tapasztalta,  hogy elkezdik betéglázni  a  villamosmegállókat,  amit  nem tart  jó 
ötletnek, mert eddig sem lehetett átlátni a villamosmegállókat – főként azokat, melyek az út szélén 
helyezkednek el – és ezekkel a téglákkal még jobban átláthatatlanná teszik a közlekedést, kérdése, 
hogy ennek valóban így kell-e maradnia.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Megadja  Pfliegler  Péter  alpolgármesternek  a  szót,  hogy 
válaszolhasson a feltett kérdésekre. 

Pfliegler Péter alpolgármester: Jakab képviselő úr első kérdésére a válasza, hogy a Pereces patak 
is  benne  van  a  svájci  hozzájárulás  által  –  valószínűsíthetően  –  jövőre  kezdődő  beruházás 
megvalósításában, de azon vannak, hogy minél hamarabb kezdődjön el a beruházás. Perecesi és 
még egy patak van benne, valamint a Szentpéteri kapu rendbetétele.
A lekaszált és el nem szállított fűvel kapcsolatban pedig a Közgyűlést követően utána fog nézni.

Jakab Péter: Kilián-Dél lakótelep Írinyi utcai megállót eddig csak a 21-es, most már az 1-es busz 
is  használja,  így  megnövekedett  az  utasforgalom.  A lakók  szeretnének  egy  esőbeállót,  és  egy 
gyalogátkelő helyet az Írinyi utca adott szakaszára a biztonságos átkelés érdekében.
A  számozott  utca  alapvetően  mostoha  gyereke  a  városnak  –  és  ha  Benczés  képviselő  úr 
Székesfehérvárra igazol, akkor ez fokozottan fog érvényesülni. A szegregátumon belül is van egy 
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szegregátum a XI. utcában, az ott lakók azt mondják, hogy róluk megfeledkezett a városvezetés. 
Többek  között  panaszkodnak  arra,  hogy  a  X.  utcáig  bevezetésre  került  a  gázszolgáltatás  egy 
kedvező  15  ezer  forintos  áron,  míg  a  XI.  utcában  ezt  több,  mint  100  ezer  forintért  akarták 
megvalósítani. Nem értik a lakosok, hogy mi az oka a hátrányos megkülönböztetésnek.
A XI. utca 5. szám alatt él egy 65 éves hölgy 25 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkezik – 
mély szegénységben él – ennek ellenére semmilyen közüzemi tartozást nem halmoz fel, viszont az 
ingatlan rendkívül rossz állapotban van. A hölgy kifogásolta, hogy miért csak azok a kisebbséghez 
tartozó  hátrányos  helyzetűek  kapnak  ingyen  építőanyagot  a  városvezetéstől,  akik  hajlandóak 
kiegyenlíteni  a  tartozásaikat,  ő  pedig  miért  nem jogosult  erre.  Kéri  a  hátrányos  helyzetének  a 
megszüntetését.
A XI. utcában rendkívül rossz az aszfaltburkolat. A X. utcáig megtörtént az aszfaltburkolat cseréje, 
a XI.-ben pedig kátyúzás sem volt, ami nehezíti a közlekedést. 
Szintén a XI. utcában a Stadion utáni szakaszon több világító test is van, de egyik sem üzemel, kéri 
ennek a megoldását. 
A IX. utca 5. szám előtt található egy park, ahol van egy terebélyes kiszáradt fa, kérik ennek az 
eltávolítását  a  balesetveszély  megszüntetése  érdekében.  Szintén  ebben  a  parkban  jelentős 
közbiztonsági problémák is vannak, különösen az esti órákban. Ide járnak a helyi renitens fiatalok 
nem túl kulturáltan szórakozni, megalázzák az idős embereket, valamint a nyilvánosság előtt élik a 
nemi életüket is. Kérik a helyiek, hogy ezt valahogy szüntesse meg a város, határozott hatósági 
jelenlétet  kérnek az esti  órákban. Sokan az ott  élők közül a megállótól sem mernek a bérházig 
elsétálni.
Térfigyelő  kamerák  vannak  a  számozott  utcák  területén  felszerelve  –  mégis  azt  tapasztalják  a 
helyiek,  hogy  ha  egy  MIK-es  ingatlan  megüresedik,  akkor  a  helyi  renitensek  pillanatok  alatt 
szétkapják,  milliós  károkat  okozva ezzel  a  miskolci  adófizetőknek.  Felmerül  az a kérdés,  hogy 
akkor miért van felszerelve a térfigyelő kamera.

Szabó Sándor: Az elmúlt Közgyűlések alkalmával már többször emelt szót a Jókai lakótelepen 
élők ügyeinek megoldása érdekében. Egy sajnálatos esetről tájékoztatja a jelenlévőket – házi-és 
gyermekorvosi rendelők orvosai parkolási gondjai megoldódni látszik, de nemrég kapta a hírt, hogy 
az  orvosok 2  személygépkocsiját  ismeretlen  tettesek  fényes  nappal  kromofággal  leöntötték,  így 
azokban tetemes kárt okoztak. A feljelentés megtörtént, a tettesek ismeretlenek, senki nem látott 
semmit.  Az  eseményt  kamerák  sem  rögzítették,  mivel  nincsenek.  Kéri  a  terület  fokozottabb 
felügyeletét, és amennyiben lehetséges térfigyelő kamerák telepítését is. Kéri mindenkitől, hogy az 
ott gyógyító orvosok munkáját minden eszközzel segítsék, és ne gátolják, akadályozzák.
Második  kérése  a  városba  látogató  turisták  nevében  szól.  Iskolás  csoportok  látogatásakor 
szomorúan  hallja  vissza  a  tanárok  állandó panaszát  hogy nem tudnak MVK-s  jegyeket  váltani 
közterületen. Szóvá teszik, hogy miért nincsenek jegyárusító automaták, illetve tájékoztatók arra 
nézve, hogy hol-honnan lehetne vonaljegyeket váltani.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A  város  számára  fontos,  hogy  az  alapellátásban  dolgozó 
szakemberek megfelelően tudják végezni a munkájukat, kéri a megfelelő hatósági szerveket, hogy 
vizsgálják meg a Képviselő úr által felvetett kérdésnek a megoldási lehetőségeit. 
Kéri a közlekedési vállalat vezetőjét, hogy vizsgálják meg a jegyautomaták, valamint az egyéb, az 
MVK-hoz kapcsolódó problémák megoldásának a lehetőségeit.

Dr. Kovács László: Kéri a Városüzemeltetési Osztály munkatársait, hogy vizsgálják meg az árvizes 
területek összes homokozóját a játszótereken, mert a jelzések szerint még mindig vannak olyan 
homokozók, ahol nem történt 2 év óta a homokcsere, ami nagyon fontos lenne, mert fertőzött lehet 
a régi homok.
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Az elmúlt Közgyűlés óta történt egy jelentős ünnep Magyarországon, amit Miskolcon is ünnepeltek, 
a Magyar Hősök Emléknapja. Erre sajnos kevés szót szánnak, így frakciójuk javaslattal fog élni,  
hogy az eddigiektől  méltóbb megemlékezés legyen ezen a napon. Vissza kívánják állítani abba 
fényébe és méltóságába, amelyet megérdemel. Javasolja, hogy a jövő évi költségvetésben egy kellő 
keretösszeget  biztosítsanak  arra,  hogy  ezeket  az  ünnepségeket  nagyobb  közvélemény, 
gyermekcsoportok bevonásával szervezzék meg.

Molnár Péter: Kovács képviselő úr utóbbi gondolatával egyetért és támogatja. Ehhez a témakörhöz 
is köthető egy most vasárnapi megemlékezés, amire szeretné felhívni a figyelmet, valamint arra, 
hogy a helytörténet oktatása mennyire fontos.
Vasárnap – amire Polgármester úr is meghívott már minden miskolcit az újságon keresztül – lesz 
egy  megemlékezés  a  Széchenyi  utcán  a  Villanyrendőrhöz  közel,  ahol  egy  emléktábla  van 
elhelyezve, mely arra emlékezik, hogy a Közgyűlést elhagyó – MSZP-s – párt elődszervezetének 
egy erőszakszervezete 60 évvel ezelőtt elhurcolt több 100 miskolci családot a Hortobágyra a Borsós 
tanyára. Tették ezt azért, mert rendszeridegennek tekintették őket. Erről évtizedekig nem lehetett 
beszélni. 10 évvel ezelőtt – az 50 éves évfordulón – felavattak egy emléktáblát, és most vasárnap 
lesz ott egy megemlékezés.
Választókerületében egy rendkívül pozitív példát lát nap, mint nap a Hadirokkantak útja és a Szinva 
közötti köztes területen sokan sétáltatják kutyáikat, és példaértékűen összeszedik a kutyapiszkot. 
Kéri  az  illetékes  osztálynak  a  segítségét,  hogy gondolják  át  közösen,  hogy hogyan  lehetne  itt 
segíteni a kutyatulajdonosokat, esetleg szemetes kihelyezésével.
Felhívja a figyelmet és egyben segítséget is kér abban, hogy a Bocskai utca végén, a 22. szám 
mögötti lerongálódott teniszpálya az tulajdonképpen közútnak van nyilvánítva. Úgy gondolja, hogy 
ezt a területet mindenképpen rendezni kellene, de először ennek a jogi helyzetét kellene rendezni. 
Többször felhívta a figyelmet arra, hogy a választókerületében hol találhatóak kátyúk. Észlelte már, 
hogy a városban megkezdődtek a munkálatok, és bízik benne, hogy a Vörösmarty és Király utca 
környékére is minél hamarabb elér.

Seresné  Horváth  Zsuzsanna: Közlekedéssel  kapcsolatos  lesz  a  felszólalása.  Diósgyőrben  a 
Táncsics téri lámpa működésével kapcsolatban elmondja, hogy ha az Árpád utca felől közelítik meg 
autóval  a  kereszteződést,  akkor  a  közlekedési  lámpa  megadja  a  zöld  jelzést,  hogy  egyenesen 
tudjanak  menni  a  villamossal  együtt.  Miután  viszont  a  villamost  megállítja,  megállítja  1-2 
másodpercre az autós forgalmat is, amit indokolatlannak és balesetveszélyesnek tart. Kéri, hogy az 
oldalsó, egyenes haladást engedélyező zöld lámpa ne váltson, hanem maradjon folyamatosan zöld 
jelzésű.
A villamosprojekt megépülése óta számos helyen a városban a villamosmegállók környékén 30-as 
sebességkorlátozó  táblák  vannak  kihelyezve,  ez  szerinte  életszerűtlen  és  betarthatatlan.  Az  a 
kérdése, hogy nem lenne-e elegendő 40-es sebességkorlátozó táblák felállítása ezeken a helyeken.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Egyetért Képviselő asszonnyal, és megjegyzi, hogy van olyan tábla, 
aminek már semmi értelme sincs. Kéri Igazgató urat – mivel a forgalom lámpás szabályozása – a 
Miskolci  Közlekedési  Vállalathoz  került,  hogy  egy teljes  felülvizsgálatot  kezdeményezzenek  a 
lámpák  szabályozásával  kapcsolatosan,  mert  azt  mindenki  tapasztalja,  hogy  katasztrofális  a 
szinkronizálás.  A közlekedés  szabályozásának  a  változása  a  Zöld  Nyíl  építése  kapcsán  szintén 
néhány anomáliát felvetett – Andor utcai probléma.

Benczés  Miklós: Személyes  megszólíttatás  végett  reagál  Jakab  Péter  felszólalására.  Elmondja, 
hogy vezetőedzőként  még nincs  csapata,  de köszöni,  hogy szóba hozta egy nagyon tekintélyes 
csapattal. Megjegyzi viszont, hogy ne aggódjon a választókörzete miatt. Azt valóban jónak tartja, 
hogy egyes embereket tud képviselni a számozott utcákból, viszont a számozott utcákat nem egy-
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egy ember szemszögéből kell nézni, hanem egy lakóközösség szempontjából. Kár kiragadni a XI. 
utcát,  mert  igenis  voltak  beruházások,  felújítások.  Képviselőként  tisztában  vannak  vele,  hogy 
mennyit  költhetnek  a  körzetükben,  és  hozzá  nemcsak  a  számozott  utca  tartozik,  hanem  a 
Bulgárföld,  Győri  kapu,  Lyukó völgye,  és  elég nehéz minden problémát megoldani.  Egy jogos 
problémafelvetése mindenképp volt -a közvilágítás, amivel a jövőben igyekszik előrelépni. 

Takács Gábor: Ezúton fejezi ki háláját a MIVÍZ vezetőségének, külön kiemelve Üszögh Lajos 
urat,  hogy  közösen  megoldottak  egy  régi  problémát  Szirmán.  A  Somlai  utcát  a  jövőben  a 
szennyvíziszap szállító járművek nem fogják használni – kéri a lakosokat, hogy ha mégis felmerül 
ilyen probléma a jövőben, akkor jelezzék neki.
Szirmával  kapcsolatban  tájékoztatja  a  Babits  és  Kassák  utca  lakóit,  hogy  júniusban  lakossági 
fórumot fognak tartani  az ügyben,  hogy ezekre az utcákra szilárd útburkolat  kerüljön,  illetve a 
csapadékelvezetési  problémákra  megoldást  találjanak.  Megvitatják  majd  az  önerős  pályázati 
lehetőségeket.
Szorgalmazza  a  Városüzemeltetési  Osztállyal  a  két  településrészen  egy  településbejárást,  arra 
vonatkozólag, hogy a csapadékvíz-elvezetés problémájára valamilyen megoldást találjanak, különös 
tekintettel a Bodrog, Gyöngyös utca, valamint a Pilinszky és Berzsenyi utca kereszteződésében.
Pfliegler Péter alpolgármester úrtól kapta azt a tájékoztatást, hogy a Visó utcában el fog készülni 
hamarosan a csapadékvíz-elvezetési terv, ezúton is köszöni Alpolgármester úrnak.
Tájékoztatja a település lakosait, hogy a buszmegállók környéki virágosítás hamarosan folytatódni 
fog, a lámpaoszlopokra virágokat fognak majd kihelyezni. 
Ezúton tájékoztatja szintén a település lakosait, hogy a római katolikus egyház Egyházközösségek 
Juliálisa címmel közösségi napot szervez a Martinkertvárosi római katolikus templomnál, melyre 
szeretettel várnak mindenkit.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Megállapítja, hogy nincs több közérdekű bejelentésre jelentkező.

Bejelenti, hogy tételes szavazások következnek.
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Az 1. napirend tárgya: Javaslat  a  város  közművelődési  feladatainak  és  ellátásának 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjesztés  kapcsán  egy  rendelet  megalkotásáról  kell 
szavaznia  a  Közgyűlésnek.  A rendeletalkotáshoz  minősített  többség,  legalább  15 igen  szavazat 
szükséges. 

A Közgyűlés  17  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  12 fő) megalkotta a 21/2012. sz. 
önkormányzati  rendeletét  "A  város  közművelődési  
feladatainak és ellátásának feltételeiről”.

A 2. napirend tárgya: Javaslat  a  helyiségek  bérletéről  szóló  19/2011.  (V.18.) 
önkormányzati rendelet, valamint végrehajtásával kapcsolatos IV-
97/22.631-1/2011. sz. határozat módosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjesztés  kapcsán  egy  rendelet  megalkotásáról  és  egy 
határozat elfogadásáról kell döntenie a Közgyűlésnek.
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
Kéri, most szavazzanak a rendelet megalkotásáról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  11 fő) megalkotta  a 22/2012. sz. 
önkormányzati  rendeletét  "A helyiségek  bérletéről  szóló  
19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról".

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, most szavazzanak a határozat elfogadásáról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-151/3013/2012. sz. határozatot

Tárgy: Helyiségek  bérletéről  szóló  rendelettel  összefüggő  feladatokról  szóló  IV-97/22.631-
1/2011. sz. határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a helyiségek bérletéről szóló 
19/2011.(V.18.)  önkormányzati  rendelet,  valamint  végrehajtásával  kapcsolatos  IV-97/22.631-
1/2011. sz. határozat módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A határozat  II.  fejezetének  1.  pontjában  szereplő  Jelmagyarázat  és  alkalmazott  szorzók 
bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

„Jelmagyarázat, és alkalmazott szorzók:
•  Alapterület: AT
•  Főrendeltetésű helyiség: F szorzó: 1
•  Galéria: G szorzó: 0,25
•  Bérleményből nyíló pince: BP szorzó: 0,2
•  Raktár:                          BR szorzó: 0,5
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•  Terület: FT szorzó: 0,1
• Önálló vitrin, kirakat: K szorzó: 0,4”

2. A határozat  II.  fejezetének  2.  pontjában  szereplő  VÁROS  EGYÉB  TERÜLETEIN  AZ 
ALAPDÍJ  alpont az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A gépkocsi  tárolók  bérleti  díja,  egyedi  elbírálás  alapján  műszaki  állapotra  tekintettel 
legfeljebb 30 %-kal csökkenthető.”     

3. A határozat  II.  fejezetének  2.  pontjában  szereplő  A HELYISÉG  ELHELYEZKEDÉSE 
SZERINTI MÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐ  alpont helyébe az alábbi alpont lép: 

„Csökkentő tényezők és szorzók:
• Utcai homlokzatról nyíló helyiségek:             1
• Kapualjból, lépcsőházból, belső udvarból nyíló: 0,6
• Emeleti:                                    0,4
• Pinceszinti, alagsori                                                  0,2”

4. A  határozat  II.  fejezetének  2.  pontjában  szereplő  NAGY  ALAPTERÜLET  UTÁNI 
KEDVEZMÉNY  alpont az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Ha a pályázó rendelkezik más önkormányzati helyiségre vonatkozó bérleti szerződéssel az 
üres  helyiség  bérbeadása  során  a  bérleti  díj  megállapításánál  a  már  bérelt  helyiségek 
alapterületének  figyelembe  vételével  nagy alapterület  utáni  kedvezmény érvényesíthető, 
mely a már bérelt helyiségek bérleti díjára nem vonatkozik.”

5. A  határozat  II.  fejezetének  2.  pontjában  szereplő  NAGY  ALAPTERÜLET  UTÁNI 
KEDVEZMÉNY alpont utolsó mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„A  támogatott  profilhoz  illeszkedés,  a  meghosszabbított  nyitva  tartás  kedvezménye, 
valamint  a  nagy  alapterület  utáni  kedvezmény  össz  értéke  nem  haladhatja  meg  I-II. 
övezetben a 35 %-ot, III-VI. övezetben az 50 %-ot |P+Ny+T|≤ 0,35, illetve |P+Ny+T| ≤ 
0,5.”

6. A határozat II. fejezetének 2. pontjában szereplő EGYÉB alpont 1.) pontja helyébe az alábbi 
pont lép:

- „1.)  Az üresen állás ideje és sikertelen pályázat függvényében a bérbeadónak lehetősége 
van a fentiek alapján megállapított a pályázati kiírásban szereplő induló nettó bérleti 
díj  fokozatos  csökkentésre  -   1  havonta  10%-kal,  de  legfeljebb  70%  mértékig, 
legfeljebb 3 éves időtartamra, mely  további 2 évvel meghosszabbítható.”

7. A határozat II. fejezetének 2. pontjában szereplő EGYÉB alpont 3.) pontja helyébe az alábbi 
pont lép:
„3.)  A bérbeadó  jogosult  saját  hatáskörben  5  évente  legfeljebb  5  havi  bérleti  díjnak 

megfelelő összegű kedvezményt adni.”
8. A határozat III. fejezetének 2. mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
• „Az ajánlati ár nem lehet alacsonyabb, mint az e határozat alapján kiszámolt, a bérleményre 

vonatkozó díjtétel.”
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9. A határozat III. fejezetének utolsó mondata elé az alábbi szövegrész kerül:

„Kizárva a pályázók köréből:
• akivel  szemben az elmúlt  2 évben peres vagy végrehajtási  eljárást  kezdeményezett  a 

MIK Zrt.  illetve az Önkormányzat,
• aki  bérleti  jogviszonnyal  rendelkezik  és  bérleti  díj,  vízdíj  tartozása,  vagy a  Miskolc 

Holding  Zrt.  tagvállalatai  felé  közüzemi  tartozása  áll  fenn,  kivéve,  ha  a  bérlő  és  a 
követelés jogosultja (közüzemi szolgáltató) megfelelő biztosíték alkalmazása mellett a 
tartozás rendezésére részletfizetési megállapodást kötött, 

• az adóhatóság felé tartozása áll fenn.”

10. A határozat IV. fejezetének utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
• „A bérlő jogosult profilváltásra, albérletbe adásra, illetve a bérlemény átadására harmadik 

személy  számára,  ha  az  érvényes  rendeletek  és  határozatok  szerinti  szerződéskötés 
biztosított  a  változás  után,  illetve  ha  az  új  partner  és  a  tervezett  profil  megfelel  az 
önkormányzat  vonatkozó  rendelkezéseinek,  és  a  bérlő  megfizette  a  bérbeadó  felé  az 
átruházáskori egyszeri hozzájárulási díjat.”

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt.      
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 1. napjától lép hatályba 

A 3. napirend tárgya: Javaslat  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális 
szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell döntenie 
a Közgyűlésnek. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10 fő) megalkotta a 23/2012. sz. 
önkormányzati  rendeletét  "A  személyes  gondoskodást  
nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről  
szóló  21/2010.  (VI.  30.)  Önkormányzati  rendelet  
módosításáról".

A 4. napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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VI-152/3015/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására” tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
2012. július 1. napjával jóváhagyja. Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a határozat 2. sz. 
mellékletében található. 

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért     felelős  : Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. július 1.

A 5. napirend tárgya: Javaslat  az  Önkormányzat  2012.  II.  félévi  munkatervének 
megállapítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.
Az előterjesztéshez Jakab Péter képviselő úr 4 módosító indítványt nyújtott be. 
Először kéri szavazzanak az 1. módosító indítványáról (a Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 
gazdaságáról,  gazdasági  ágak  teljesítményéről,  és  a  miskolci  lakosság  fogyasztásáról  tárgyú 
indítvány).

A Közgyűlés  4  igen,  15  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett (nem szavazott 10 fő) nem fogadta el az 1. számú 
képviselői módosító indítványt 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az 2. módosító indítványáról (Miskolc Megyei 
Jogú Város munkahelyteremtő helyzetéről és jövőbeni kilátásairól tárgyú indítvány).

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  10  fő)  elfogadta a 2.  számú 
képviselői módosító indítványt 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  szavazzanak  a  3.  módosító  indítványáról  (Miskolci 
vállalkozások  pozícióit  munkahelyteremtő  képességét  támogató  bizottság  felállítása  tárgyú 
indítvány).

A Közgyűlés  2  igen,  16  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett (nem szavazott 11 fő)  nem fogadta el a 3. számú 
képviselői módosító indítványt.

Dr. Kriza Ákos polgármester: A 4. módosító indítvány két napirendet javasol.
Kéri, szavazzanak az indítvány  szeptember hónapot érintő javaslatáról (Beszámoló a Fészekrakó 
probléma megoldására irányuló intézkedések eredményességéről című napirend munkatervbe való 
felvételéről).
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A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  10  fő)  elfogadta  a  4.  számú 
képviselői  módosító  indítvány  szeptember hónapra 
vonatkozó indítványát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak a 4. módosító indítvány október hónapot érintő 
javaslatáról (Javaslat a fészekrakók ütemezett kiköltöztetésére irányuló stratégia kidolgozására).

A Közgyűlés  3  igen,  16  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett (nem szavazott 10 fő)  nem fogadta el a 4. számú 
képviselői módosító indítvány október hónapra vonatkozó 
indítványát.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról, 
figyelemmel az elfogadott módosító indítványokra..

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-153/3016/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. II. félévi munkaterve

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat 2012. II. félévi 
munkatervének megállapítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2012. II. félévi munkatervét az  
1. melléklet szerint elfogadja.

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat   2012.  II.  félévi 
elfogadott  munkatervében meghatározott időpontoktól eltérhet.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

A 6. napirend tárgya: Javaslat  a  MIK  Miskolci  Ingatlangazdálkodó  Zrt.  2012.  évi 
ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  15  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  11  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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VI-154/3017/2012. sz. határozatot

Tárgya: MIK  Miskolci  Ingatlangazdálkodó  Zrt.  2012.  évi  ingatlangazdálkodási  tervének 
jóváhagyása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  MIK  Miskolci 
Ingatlangazdálkodó  Zrt.  2012.  évi  ingatlangazdálkodási  tervének  jóváhagyására”  című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. 2012. évi 
ingatlangazdálkodási tervét az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

2. A  Közgyűlés  a  MIK  Miskolci  Ingatlangazdálkodó  Zrt.  Bérleményszolgáltatási 
tevékenységéhez kapcsolódó

2012. évi bérleménydíjak Áfa nélküli nettó bevételi előirányzatát 
Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.662.302  eFt 
Első u. 33.369  eFt
Második u. 27.897  eFt
Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 7 842  eFt
Szondi u.            3.203  eFt  

1.734.613  eFt
Áfa nélküli nettó kiadási előirányzatát 
Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 1.532.801  eFt 
Első u. 36.035  eFt
Második u. 23.195  eFt
Eperjesi u. Nyugdíjas Ház 7 051  eFt
Szondi u. 3.966  eFt
Kötvényalapra történő átvezetés           51.565  eFt  

1.654.613  eFt
főösszeggel, a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

3. A  Közgyűlés  a  bérleményszolgáltatási  és  ingatlan-vagyon  nyilvántartási  feladatok 
ellátásához az ingatlangazdálkodási és ingatlanvagyon-nyilvántartási normatívát az alábbiak 
szerint:

Szociális, költségelvű és piaci lakások, helyiségek 517.000  eFt 
Első u.-i, DAM I.        10.500  eFt 
Második u.-i DAM II. épület      2.500  eFt 
Szondi utcai épület                      460  eFt
Eperjes u-i nyugdíjas otthon                 1.300  eFt  
Ingatlangazdálkodási normatíva összesen 531.760  eFt 
Ingatlanvagyon-nyilvántartási normatíva 93.000  eFt
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Mindösszesen: 624.760  eFt
összegben állapítja meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

4. A Közgyűlés a lakásalap 2012. tárgyévi kiadási és bevételi előirányzatát azonos összegben, 
76.500 eFt –tal jóváhagyja, a tervjavaslatban szereplő címsorok alapján.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

5. A Közgyűlés az önkormányzati lakások 2012. évi felhasználásának területeit a következők 
szerint állapítja meg: 

a) Miskolc Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  a  lakások  bérletéről  szóló  25/2006. 
(VII.12.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Lakásrendelet)  25. § szerinti 
felhatalmazás alapján a megüresedő lakások közül, a Városgazdálkodási-, és üzemeltetési 
Bizottság valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére különös méltányosságból, 
illetőleg különös méltánylást érdemlő egyéb okból történő bérlőkijelölésre 25 lakást, ebből a 
közoktatási  és  művelődési  önkormányzati  intézmények,  illetve  gazdasági  társaságok 
dolgozóinak elhelyezésére 5 lakást biztosít.
Javaslatot  a  Polgármesteri  Hivatal  Főosztályai,  az  önkormányzati  intézmények  vagy 
gazdasági társaságok vezetői és a MIK Zrt. tehet a bizottságok felé. 

b) A Lakásrendelet 25/A. § szerinti felhatalmazás alapján a polgármesteri lakáskeretre 5 lakást, 
Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának Miskolc  vállalkozásfejlesztési  és 
befektetés-ösztönzési  programjáról  szóló  32/2008.  (XI.26.)  számú  rendeletének  19.  § 
szerinti lakáshoz juttatásra 5 lakást biztosít.

c) A MIK  Zrt.  a  rendelkezésére  álló  további  üres  bérlakásokat  a  felmerülő  feladatokhoz 
igazodva, a Közgyűlés által egyedileg meghatározott egyéb bérbeadási igények teljesítésére, 
ingatlanfejlesztés  vagy  bontási  kötelezettség  miatti  kiürítésekhez  kapcsolódó  elhelyezés 
céljára köteles felhasználni.

d) Az előzőeket meghaladóan rendelkezésre álló üres lakásokat a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelete 
szerint köteles hasznosítani.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: MIK Zrt. vezérigazgatója 
Végrehajtást felügyelő főosztály  :  Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.
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A 7. napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  forgalomképes 
ingatlanvagyonának hasznosítási koncepciója elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-155/3018/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei  Jogú  Város  forgalomképes  ingatlanvagyonának  hasznosítási 
koncepciója elfogadása

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város 
forgalomképes ingatlanvagyonának hasznosítási koncepciója elfogadására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  forgalomképes 
ingatlanvagyonának hasznosítási  koncepcióját  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerint  elfogadja,  és 
utasítja a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-t a koncepcióban foglaltak végrehajtására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért   felelős:  MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos 

A 8. napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
vagyongazdálkodási  koncepciójának,  közép-  és  hosszú  távú 
tervének jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  16  igen,  1  nem szavazattal,  2  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-156/3019/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepciójának, 
közép- és hosszú távú tervének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  vagyongazdálkodási  koncepciójának,  közép-  és  hosszú  távú  tervének 
jóváhagyására " című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata 
vagyongazdálkodási  koncepcióját,  közép-  és  hosszú  távú  tervét  a  határozat  melléklete 
szerint jóváhagyja.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a vagyongazdálkodási koncepcióban, közép- és 
hosszú távú tervben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 
megtételére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet

Főépítészi Főosztály
                                               Humán Főosztály
                                               Hatósági Főosztály
                                               Jegyzői Kabinet

önkormányzati intézmények
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

                                               Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai
Határidő:                                azonnal

A 9. napirend tárgya: Javaslat  az  önkormányzat  biztosítási  rendszerének  egységesítése 
érdekében  független  biztosításközvetítő  kiválasztására  irányuló 
pályázat kiírására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-157/3020/2012. sz. határozatot

Tárgy: Az  önkormányzat  biztosítási  rendszerének  egységesítése  érdekében  független 
biztosításközvetítő kiválasztására irányuló pályázat kiírása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat biztosítási 
rendszerének  egységesítése  érdekében  független  biztosításközvetítő  kiválasztására  irányuló 
pályázat kiírása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő vagyon biztosításának felmérésére,  a biztosítandó vagyoni értékek meghatározására, 
valamint a biztosítók kiválasztása céljából kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban történő 
közreműködés,  az  új  biztosítási  rendszerben  a  kárrendezés  és  a  biztosítási  szerződések 
kezelése érdekében, független biztosításközvetítő kiválasztására pályázat kerüljön kiírásra. 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. számú melléklet szerinti pályázati felhívást 
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására.

 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal
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A 10. napirend tárgya: Javaslat a Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a Szeretet 
Misszionáriusai  (Teréz Anya Nővérei)  részére  használat  jogának 
átadása  tárgyában  hozott  X-287/23.510/2011.  sz.  határozat 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  18  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  11  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-158/3021/2012. sz. határozatot

T  árgy:   A Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya 
Nővérei) részére használat jogának átadása tárgyában hozott X-287/23.510/2011 sz. 
határozat módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Magyar Katolikus Egyház 
önálló szervezete, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére használat jogának 
átadása tárgyában hozott X-287/23.510/2011 sz. határozat módosítására” című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  X-287/23.510/2011 sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Katolikus Egyház önálló szervezete, a 
Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei) részére a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában álló Miskolc, Ötödik u. 1. sz. fsz. 1-4. sz. alatt található 162 
m2 nagyságú helyiségcsoportot, valamint a hozzá tartozó udvart közcélú adományként, 
térítés mentesen, határozatlan időre, egy éves felmondási idő biztosításával használatba 
átadja.
Az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási költség, 
stb.) a használatba vevő viseli.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t a szerződéskötés teljes körű lebonyolítására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:             MIK Zrt.
Határidő: a határozathozatalt követő 8 munkanap

A 11. napirend tárgya: Javaslat közterületek elnevezésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  18  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  11  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

56



VI-159/3022/2012. sz. határozatot

Tárgy: Közterületek elnevezése

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat közterületek elnevezésére” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolctapolcán  található,  Miskolc  45567 
helyrajzi számú területnek a Kálvin János sétány elnevezést adja. (PIR szám: 3519)

2. A Közgyűlés a Miskolc – Diósgyőri lakótelepen lévő, Miskolc  30519/92 helyrajzi számú 
területnek az Pálosok parkja elnevezést adja. (PIR szám: 3535)

3. A Közgyűlés a Miskolc - Majláth területén lévő, Miskolc 31431 helyrajzi számú területnek 
az Uradalom utca elnevezést adja. (PIR szám: 3535)

4. A Közgyűlés  a  Miskolctapolcán  található,  Miskolc  46430  helyrajzi  számú  területnek  a 
Terplán Zénó utca elnevezést adja. (PIR szám: 3519)

5. A Közgyűlés  a  Miskolc  –  Diósgyőr  területén  lévő,  Miskolc   33274/1  helyrajzi  számú 
területnek a Bánát utca elnevezést adja. (PIR szám: 3534)

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik:                    Hatósági Főosztály 

                                        Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 30.

A 12. napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  és  Felsőzsolca  között  illetve  a  két  város 
belterületén  közlekedő  7-es  autóbusz  viszonylat  további 
üzemeltetésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-160/3023/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc és Felsőzsolca között illetve a két város belterületén közlekedő 7-es autóbusz 
viszonylat további üzemeltetése.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc és Felsőzsolca között 
illetve a két város belterületén közlekedő 7-es autóbusz viszonylat további üzemeltetésére.” 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc és Felsőzsolca között illetve a két város 
belterületén közlekedő 7-es autóbusz viszonylat további üzemeltetésére a 2004. évi XXXIII. 
tv. 8§ (2) bek. d. pontja alapján az MVK Zrt.-t bízza meg.

2. A megbízás  útján biztosított szolgáltatást az MVK Zrt.  2014.  május  31-ig nyújthatja. A 
szolgáltatás tartalma, annak közlekedési paraméterei megegyeznek Miskolc Megyei Jogú 
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Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2011. június 1-jén hatályba lépett 
Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakkal.

3. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  határozat  végrehajtásával  kapcsolatban 
keletkezett dokumentumok, megbízás aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

A 13. napirend tárgya: Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés 
átszervezésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy határozat elfogadásáról kell döntenie a 
Közgyűlésnek.

A Közgyűlés  16  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-161/3024/2012. sz. határozatot

Tárgy: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos  intézményi  étkeztetés  átszervezésére”  című  előterjesztést  és  az  alábbi  határozatot 
hozza: 

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  öt  főzőkonyhát  2012.  szeptember  1-től 
melegítőkonyhává minősít át az alábbiak szerint:
1.1 A Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola főzőkonyhája  átminősül 
melegítőkonyhává.
1.2 A Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola főzőkonyhája átminősül 
melegítőkonyhává.
1.3  A  Széchenyi  István  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  főzőkonyhája  átminősül 
melegítőkonyhává.
1.4  A  Baross  Gábor  Közlekedési  és  Postaforgalmi  Szakközépiskola  főzőkonyhája  átminősül 
melegítőkonyhává.
1.5 A Debreczeni Márton Szakképző Iskola főzőkonyhája átminősül melegítőkonyhává.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 1.

2.   A Közgyűlés  a  gyermekétkeztetés  intézményi  ellátás  átszervezésével  2012.  szeptember  1. 
napjától – az alábbiakban felsorolt intézményeknél - egyetért úgy, hogy a 

a) Vadász úti Tagóvodát a Kaffka Margit Általános Iskola, 

b) a Diósgyőri Óvodát a 21. Sz. Általános Iskola,
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c) a József úti Óvodát a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
a Brigád úti Tagóvodát a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium,

d)  a  Tündérkert  Tagóvodát a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény,

e)  az  Avastető  Óvodát  az  Avasi  Gimnázium,  a  Leszih  úti  Tagóvodát a  Szemere  Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,

f) a Várhegy úti Tagóvodát a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,

g) a Selyemréti Tagóvodát a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium, 

h)  a  Kassai  úti  Tagóvodát a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény,

i)  a  Selyemréti  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskolát  a  Petőfi  Sándor 
Középiskolai Fiúkollégium,

j)  a  Rónai Ferenc Általános és Magyar-Angol  Két Tanítási  Nyelvű Iskolát a  10.  Sz.  Petőfi 
Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola,

k) az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a Petőfi Sándor 
Középiskolai Fiúkollégium,

l)  a  II.  Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola és a Győri 
Kapui Általános Iskolát a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium,

m) a Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolát a Szemere Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 

n)  a  Bulgárföldi  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskolát  a  Komlóstetői 
Általános  Iskola,  az  Erenyői  iskolát a  Könyves  Kálmán  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény,

o) a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát az Avastetői Általános, Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

p) a Kassai úti Autista iskolát a 10. Sz. Petőfi S. Általános Iskola, Tüskevár Óvoda és Általános 
Iskolát a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium,

q) a Diósgyőri Gimnáziumot a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium,

r) a Zrínyi Ilona Gimnáziumot a Herman Ottó Gimnázium,

s) a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolát a Karacs Teréz Középiskolai 
Leánykollégium,

t) a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolát az Andrássy Gyula Szakközépiskola, 

v) a Debreczeni Márton Szakképző Iskolát a Kaffka Margit Általános Iskola

látja el.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 1.
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A 14. napirend tárgya: Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben 
indítható  csoportok,  osztályok  és  alkalmazotti  létszámok 
meghatározásáról szóló közgyűlési határozatok módosítására

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint 2 határozati javaslatról kell dönteniük.
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 1. ("a 2012/13. nevelési, illetve tanévben indítható 
csoportok, osztályok és alkalmazotti létszám módosításáról szóló") határozati javaslatról.
 

A Közgyűlés  16  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti 1. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-162/3025/2012. sz. határozatot

Tárgy: A 2012/2013. nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti 
létszám  meghatározásáról  szóló  IV-114/2789/2012. sz.  közgyűlési  határozat 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  nevelési-oktatási 
intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok 
meghatározásáról  szóló  közgyűlési  határozatok  módosítására” című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012/2013. nevelési évben az óvodákban indítható 
csoportok  számát  engedélyező  IV-114/2789/2012. sz.  határozat  1.  pontját  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz (Miskolc, Serház u.1.) tartozó Nyitnikék 
Óvoda vonatkozásában:

Intézmény 
A IV-114/2789/2012. 

sz. határozatban
engedélyezett

csoportok száma

Változás A 2012/2013. 
nevelési évben 
engedélyezett 
csoportok száma

Nyitnikék Óvoda
-  Szivárvány Tagóvoda
-  Vadász úti Tagóvoda

12 +1 13

Belvárosi-Diósgyőri 
Óvodai  Gazdasági 
Igazgatóság összesen

97 +1 98

Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz (Miskolc, Hadirokkantak u. 14.) tartozó 
Avastetői Óvoda és Szinva - Népkerti Óvoda vonatkozásában: 
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Intézmény 
A  IV-

114/2789/2012. sz. 
határozatban
engedélyezett

csoportok száma

Változás A 2012/2013. 
nevelési évben 
engedélyezett 
csoportok 
száma

Avastető Óvoda
- Leszih úti Tagóvoda
- Szilvás úti Tagóvoda

21 -1 20

Szinva - Népkerti Óvoda
- Pitypang Tagóvoda
- Selyemréti Tagóvoda
- Zsolcai kapui Tagóvoda

18 +1 19

Avas  és  Környéke  Óvodai 
Gazdasági  Igazgatóság 
összesen

85 - 85

Óvodák összesen: 182 +1 183

 Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 

        Közreműködik:                           Gazdálkodási Főosztály
   Határidő:  2012. szeptember 1.

2. A Közgyűlés  az  általános  iskolákban  a  2012/2013.  tanévben  indítható  csoportok,  osztályok 
számát meghatározó  IV-114/2789/2012. sz. határozat 2. pontját a Kazinczy Ferenc Általános és 
Magyar  -  Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Iskola,  a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, a 21. Sz. Általános Iskola és a Komlóstetői Iskola vonatkozásában az 
alábbiak szerint módosítja:

Intézmény
 IV-

114/2789/2012. 
sz. határozatban 

engedélyezett 
oszt. száma

Csökkenés/
emelkedés

2012/2013-
ban 

indítható
oszt. száma

Kazinczy F. Ált. Iskola
- Miskolctapolcai Ált. Isk.

31 -1 30

Fazekas U. Ált. Isk. 20 +1 21

21. Sz. Ált. Iskola 14 +1 15

Komlóstetői Ált. Iskola 13 +1 14

Városi szinten alapfokú nevelési-oktatási
intézmények összesen
- Óvoda
- Iskola nappali
- Nappali összevont
- Esti
- Levelező

4
396
3
0
4

-
+2
-
-
-

4
398
3
0
4
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Felelős: Polgármester
       Végrehajtásért felelős:                Humán Főosztály
       Közreműködik:                             Gazdálkodási Főosztály

Határidő: 2012. szeptember 1.

3. A Közgyűlés az általános iskolákban a 2012/2013. tanévben indítható iskolaotthonos, napközi 
otthonos és tanulószobai csoportok számát meghatározó IV-114/2789/2012. sz. határozat 4. pontját 
a  Fazekas  Utcai  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  a  Komlóstetői 
Általános Iskola vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

A IV-114/2789/2012. 
sz.  határozattal 

engedélyezett
Változás 2012/2013. tanév

Isk.
otth.

Napk.
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth.

Tan. 
szoba 

Isk.
otth.

Napk
Otth

Ta
n. 
sz
ob
a

Fazekas U. Ált. Isk. 6 4 4 -1 +2 - 5 6 4

Komlóstetői Ált. Isk. 6 0 2 +1 - - 7 0 2

Városi szinten alapfokú 
nevelési-oktatási
intézmények összesen

80 117 16 - +2 - 80 119 1
6

       Felelős:         Polgármester
       Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály
       Közreműködik:                      Gazdálkodási Főosztály
       Határidő:  2012. szeptember 1.

4. A Közgyűlés a 2012/2013. tanévben a  középfokú nevelési-oktatási  intézményekben indítható 
osztályok számát meghatározó IV-114/2789/2012.sz. határozat 5. pontját a Gábor Áron „Művészeti 
Iskola”  Szakközépiskola  és  az  Andrássy  Gyula  Szakközépiskola  vonatkozásában  az  alábbiak 
szerint módosítja:

Intézmény 
A IV-114/2789/2012. 

sz. határozattal 
engedélyezett

Csökkenés/emelkedés 
2012/2013-ban 

indítható osztályok 
száma

nappali esti levelező nappali esti levele
ző nappali esti 

lev
ele
ző

Gábor Áron „Művészeti 
Iskola” Szakközépiskola 18 0 0 -3 - - 15 0 0

Andrássy Gyula 
Szakközépiskola 24 0 0 +1 - - 25 0 0

Középiskolák összesen 492 19 10 -2 - - 490 19 10
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Felelős:                                   Polgármester
       Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály
       Közreműködik:                      Gazdálkodási Főosztály
       Határidő:  2012. szeptember 1.

5. A Közgyűlés a 2012/2013. nevelési évben az óvodákban engedélyezett alkalmazotti álláshelyek 
számát meghatározó IV-114/2789/2012. sz. határozat 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatósághoz (Miskolc, Serház u. 1.) tartozó Nyitnikék 
Óvoda vonatkozásában:

Intézmény 

A IV-114/2789/2012. 
sz. határozatban 

engedélyezett
alkalmazotti létszám

Változás A 2012/2013. 
nevelési évben 
engedélyezett 
alkalmazotti 
létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egy
éb

össz
.

Nyitnikék Óvoda
-  Szivárvány Tagóvoda
-  Vadász úti Tagóvoda

26 23 49 +1 - +1 27 23 50

Belvárosi-Diósgyőri 
Óvodai Gazdasági 
Igazgatóság összesen

205 164 369 +1 - +1 206 164 370

Avas  és  Környéke  Óvodai  Gazdasági  Igazgatóság  (Miskolc,  Hadirokkantak  u.  14.)  tartozó 
Avastető Óvoda, Napraforgó Óvoda, Szinva - Népkerti Óvoda és Belvárosi Óvoda vonatkozásában:

Intézmény 
A IV-114/2789/2012. 

sz. határozatban 
engedélyezett

alkalmazotti létszám

Változás A 2012/2013. 
nevelési évben 
engedélyezett 
alkalmazotti 
létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyé
b

össz
.

Avastető Óvoda
- Leszih úti 
Tagóvoda
- Szilvás úti 
Tagóvoda

43 31 74 -2 -1 -3 41 30 71

Napraforgó Óvoda
- Középszer Tagóvoda
- Petneházy ú. 
Tagóvoda
- Benedek Elek 
Tagóvoda
- Várhegy ú. Tagóvoda

58 48 106 - 3 -2 - 5 55 46 101
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Intézmény 
A IV-114/2789/2012. 

sz. határozatban 
engedélyezett

alkalmazotti létszám

Változás A 2012/2013. 
nevelési évben 
engedélyezett 
alkalmazotti 
létszám

ped. egyéb össz. ped. egyéb össz. ped. egyé
b

össz
.

Szinva - Népkerti 
Óvoda
- Pitypang Tagóvoda
- Selyemréti Tagóvoda
- Zsolcai kapui 

Tagóvoda

38 31 69 +2 +2 +4 40 33 73

Belvárosi Óvoda
6. Katowice 

Sport Óvoda
7. Kassai úti 

Tagóvoda

38 28 66 +1 +1 +2 39 29 68

Avas  és  Környéke 
Óvodai  Gazdasági 
Igazgatóság összesen

177 148 325 - 2 - -2 175 148 323

Óvodák összesen: 382 312 694 -1 - -1 381 312 693

Felelős:                                  Polgármester
       Végrehajtásért felelős:        Humán Főosztály 
       Közreműködik:                     Gazdálkodási Főosztály
       Határidő: 2012. július 1.

6. A Közgyűlés az általános iskolákban a 2012/2013. tanévben az alkalmazotti álláshelyek számát 
meghatározó IV-114/2789/2012. sz. határozat 8. pontját a Selyemréti Általános és Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Iskola, a 10. Sz.,  Petőfi Sándor Általános és Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű  Iskola,  a  21.  Sz.  Általános  Iskola,  a  Könyves  Kálmán  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, valamint az Avastetői Általános, Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

IV-114/2789/2012. sz. 
határozattal 

engedélyezett
álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Selyemréti Ált. Isk. 51 23 74 -2 -4 -6 49 19 68

10. Sz. Petőfi S. Ált. 
Isk. 
- Rónai F. Ált. Isk.

59 24 83 - -2 -2 59 22 81

Könyves K. Ált. 
Iskola

73 31 104 - +2 +2 73 33 106
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Intézmény

IV-114/2789/2012. sz. 
határozattal 

engedélyezett
álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

- Kaffka M. Ált. Isk.

Avastetői Ált. Isk. 
- Széchenyi I. Ált. 
Isk.

91 35 126 -2 -2 -4 89 33 122

Városi szinten 
alapfokú nevelési-
oktatási
intézmények összesen

1029 414 1443 -4 -6 -10 1025 408 1433

Felelős:                                   Polgármester
       Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály
       Közreműködik:                      Gazdálkodási Főosztály
       Határidő:  2012. július 1.

7. A  Közgyűlés  a  középfokú  intézményekben  a  2012/2013.  tanévben  az  alkalmazotti 
álláshelyek számát meghatározó IV-114/2789/2012. sz. határozat 9. pontját az Avasi Gimnázium, a 
Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző  Iskola  és  Kollégium,  a  Debreczeni  Márton  Szakképző  Iskola, 
valamint  a  Baross  Gábor  Közlekedési  és  Postaforgalmi  Szakközépiskola  vonatkozásában  az 
alábbiak szerint módosítja:

Intézmény

IV-114/2789/2012. sz. 
határozattal 

engedélyezett
     álláshelyek száma

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz.

Avasi Gimnázium 56 41 97 - +1 +1 56 42 98

Diósgyőr-Vasgyári 
Szakképző Iskola és 
Kollégium

81 86 167 - +1 +1 81 87 168

Debreczeni  Márton 
Szakképző Iskola 35 37 72 - -3 -3 35 34 69

Baross  Gábor 
Közlekedési  és 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola

63 31 94 - -7 -7 63 24 87

Középfok összesen 1204 671 1875 - -8 -8 1204 663 1867

A Közgyűlés  IV-114/2789/2012.  sz.  határozata  módosítással  nem  érintett  pontjai  változatlanul 
érvényben maradnak.
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Felelős:  Polgármester
       Végrehajtásért felelős:                 Humán Főosztály
       Közreműködik:                              Gazdálkodási Főosztály

Határidő:  2012. július 1.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 2. ("kollégiumi 
intézményhálózat átszervezéséről szóló") határozati javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti 2. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-163/3025/2012. sz. határozatot

Tárgy:  A kollégiumi intézményhálózat átszervezéséről szóló V-131/2843/2012. sz.  közgyűlési 
határozat módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  nevelési-oktatási 
intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok 
meghatározásáról  szóló  közgyűlési  határozatok  módosítására” című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  kollégiumok  csoport  számát  meghatározó  V-
131/2834/2012. sz.  határozat  5.  pontját  a Karacs  Teréz Középiskolai  Leánykollégium és  Petőfi 
Sándor Középiskolai Fiúkollégium vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény 

az V-
131/2834/2012. sz. 

közgyűlési 
határozattal 

engedélyezett

Csökkenés/

emelkedés

A 
2012/2013. 
tanévben 
indítható 

csop. száma

Karacs Teréz Középiskolai Leánykollé-
gium

16 -2 14

Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégi-
um

9 +2 11

Felelős:                                    Polgármester
       Végrehajtásért felelős:         Humán Főosztály
       Közreműködik:                      Gazdálkodási Főosztály
       Határidő:  2012. július 1.

2.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  önálló  kollégiumok  alkalmazotti  létszámát 
meghatározó V-131/2834/2012. sz. határozat 6. pontját a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 
vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:
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Intézmény

az V-131/2834/2012. 
sz. közgyűlési 
határozattal

engedélyezett

Csökkenés/
emelkedés

A 2012/2013. tanévben 
eng. álláshelyek 

száma

Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Össz. Ped. Egyéb Öss
z.

Petőfi  S. 
Középiskolai 
Fiúkollégium

14 29 43 +1 +1 +2 15 30 45

A Közgyűlés  V-131/2834/2012. sz.  határozata  módosítással  nem  érintett  pontjai  változatlanul 
érvényben maradnak.

Felelős:  Polgármester
       Végrehajtásért felelős:             Humán Főosztály
       Közreműködik:                             Gazdálkodási Főosztály

Határidő:  2012. július 1.

A 15. napirend tárgya: Javaslat  nevelési–oktatási  intézmények  alapító  okiratának 
módosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Előterjesztői  módosító  indítványt  nyújtott  be,  kéri  erről  most 
szavazzanak.

A Közgyűlés  17  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  12  fő)  elfogadta  az  előterjesztői 
módosító indítványt.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Az  előterjesztés  szerint  27  darab  határozati  javaslatról  kell 
dönteniük.
Az  I.  határozati  javaslatról,  az  Andrássy  Gyula  Szakközépiskola Alapító  Okiratának 
módosításáról kell döntenünk. 

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-164/3026/2012. sz. határozatot

Tárgy:  Az  Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
 
1.)  A  Közgyűlés  az  Andrássy  Gyula  Szakközépiskola Alapító  Okiratának  módosítását  2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. melléklet): 
 
Az Alapító Okiratból törli:

•        1992. évi XXXVIII. törvény,
•        az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet  
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Az intézmény típusa: közintézmény 4 és 5 évfolyamos  szakközépiskola, 1 
és 2 éves szakképzési évfolyammal alternatív 
(előrehozott) szakképzés 3 és 4 éves szakképzési 
évfolyammal

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
•Magyar-szlovák két tanítási nyelvű 5 évfolyamos szakközépiskolai nevelés és oktatás. 
•Akkreditált felsőfokú szakképzés.
•ECDL vizsgaközpont.
•CISCO hálózati akadémia
 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés  
854211 Felsőfokú szakképzés  
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

 
Vállalkozásként végezhető tevékenység arányának felső határa:  (15%)
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
Vállalkozási  tevékenység mértéke:  a 292/2009 (XII.  19) Korm. rendelet  93.§ (3) bekezdésében 
foglaltak  szerint.  Az  intézmény  vállalkozási  tevékenysége  az  alapfeladatok  ellátását  nem 
veszélyeztetheti.
 
Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

 
Az Alapító Okiratot kiegészíti:
 

•        2011. évi CXCV. törvény 
•        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
•        valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011. 

(XII.31.)  Kormányrendelet
•        a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható  

beszédfogyatékos,  vagy  egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása
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Az intézmény típusa: 4  és  5  évfolyamos  szakközépiskola,  1  és  2  éves 

szakképzési  évfolyammal,  szakiskolai  szakképzés  3  
éves szakképzési évfolyammal

 
853321 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 
853322 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853323 Nemzetiségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai 

szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
853324 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

 
ñ                 Együttműködési megállapodásnak megfelelően 
együttműködés a Bosch Miskolccal
 

680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés   
890442   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása   
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCAD 2 szintű OKJ-s képzés
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCAD 3 szintű OKJ-s képzés
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCAD 5 szintű OKJ-s képzés

 
•          Szakmai vizsga szervezése más képzők számára
•          Szakképzési évfolyamokon az OKJ-ben és a fejlesztési tervben meghatározottak szerint 

az  alapfokú  iskolai  végzettséghez  kötött  szakképesítések  körében  felkészít  szakmai 
vizsgára            Autógyártó     31 521 08 0010 31 01                      2 év

 
Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

 
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:  2012. augusztus 31.
 

2.) A Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős:             Humán Főosztály
Közreműködik:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül
 

3.) A Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat  –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.
 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A  II.  határozati  javaslatról,  az  Avasi  Gimnázium Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti II. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-165/3026/2012. sz. határozatot

Tárgy:   az Avasi Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlése  az  Avasi Gimnázium  Alapító  Okiratának  módosítását  2012.  augusztus  31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (2. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény
- Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható testi,  érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
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852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 

oktatása (9-12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841901 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 
jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók ellátása

852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 

(9-12/13. évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
856 011 Pedagógiai szakszolgáltatói tevékenység

- Gyógytestnevelési feladat ellátása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

71



Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat  –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:           A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A III.  határozati  javaslatról,  a  Baross Gábor Szakközépiskola 
Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti III. határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-166/3026/2012. sz. határozatot

Tárgy:   a  Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Alapító Okiratát 
2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (3. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
• közintézmény

- Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

• Műszaki szakterületen közlekedési szakma csoportban, gazdasági-szolgáltatási szakterületen 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban szakközépiskolai nevelés 
és  oktatás  -  négy  általános  műveltséget  megalapozó  évfolyammal  -  szakmai  alapozó 
ismeretek átadásával, továbbá felkészít a kétszintű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú 
továbbtanulásra, illetve munkába állásra és előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra.

• 9-10.  évfolyamon  orientációs  szakmai  gyakorlati  oktatás  közlekedési,  valamint 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban

• 11-12.  évfolyamon  szakmai  gyakorlati  oktatás  közlekedési  valamint  kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban.

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

• Műszaki  szakterületen  közlekedési  szakma  csoportban,  gazdasági-szolgáltatási 
szakterületen  kereskedelem-marketing,  üzleti  adminisztráció  szakmacsoportban, 
közgazdaság szakmacsoportban, szakközépiskolai nevelés és oktatás - négy általános 
műveltséget megalapozó évfolyammal - szakmai alapozó ismeretek átadásával, továbbá 
felkészít  a kétszintű érettségi  vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra,  illetve 
munkába állásra és előkészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra.

• 9-10.  évfolyamon  orientációs  szakmai  gyakorlati  oktatás  közlekedési,  valamint 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaság szakmacsoportokban.

• 11-12.  évfolyamon  szakmai  gyakorlati  oktatás  közlekedési  valamint  kereskedelem-
marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaság szakmacsoportokban.

680001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
890442   Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat mellékletét kiegészíti:

Statisztikai és gazdasági ügyintéző 52 462 01 1000 00 00 1

Vállalkozási ügyintéző 52 344 02 0000 00 00 1,5

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat  –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:               Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A IV.  határozati  javaslatról,  a  Bartók  Béla  Zeneművészeti 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti IV. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-167/3026/2012. sz. határozatot

Tárgy:  a  Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola  Alapító Okiratának módosítását 
2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (4. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
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b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

Telephelye: 3525 Miskolc, Palóczy u. 1.

682001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204   Diáksport
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések
2012-ig kifutóban oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Zenész 
(a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével) 52 1822 04 5 (ill. 3)

Népzenész 
(a hangszer és a szak megjelölésével) 52 1822 03 5 (ill. 3)

Énekes (műfaj megjelölésével) 52 1822 02 5 (ill. 3)
Szórakoztató zenész I. 
(a műfaj és a hangszer megj.) 54 1822 01 5 (ill. 3)

Egyházzenész 52 1822 01 5 (ill. 3)

2008. szeptember 1-jétől oktathatja: 
Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben 2012-ig oktathatja 

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő

Zenész 
(a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével) 52 1822 04 3

Népzenész 
(a hangszer és a szak megjelölésével) 52 1822 03 3

Énekes (műfaj megjelölésével) 52 1822 02 3
Szórakoztató zenész I. 
(a műfaj és a hangszer megj.) 54 1822 01 3

Egyházzenész 52 1822 01 3
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Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben 2008-tól oktathatja:

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet

Az intézmény telephelyei. 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.
3525 Miskolc  Szentpéteri Kapu 72-76.

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

 Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja:

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A V. határozati javaslatról, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola 
Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti V. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-168/3026/2012. sz. határozatot

Tárgy:   a  Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ  Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)  A Közgyűlés  a  Berzeviczy  Gergely  Szakközépiskola  és  Szakképző  Központ  Alapító 
Okiratának  módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  (5.  sz. 
melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 

Az intézmény típusa: közintézmény 4 és 5 évfolyamos  szakközépiskola, 
1 és 2 éves szakképzési évfolyammal alternatív 
(előrehozott) szakképzés 3 és 4 éves szakképzési 
évfolyammal

• Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
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• A Gálffy Ignác TISZK keretén belül a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző 
Központ mint szakmai vizsgára felkészítő – fogadó – iskola a küldő iskolák (Fáy András 
Közgazdasági Szakközépiskola, Debreczeni Márton Szakképző Iskola) nevelőtestületeivel 
összehangolja az intézmények pedagógiai programjait a tanulmányok szakképzésbe történő 
beszámítása tekintetében.

• A küldő iskolák (Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Debreczeni Márton Szakképző 
Iskola) tanulói a szakmai vizsgára felkészítő – fogadó - iskola szakképzési évfolyamába – az 
átvételre  vonatkozó  rendelkezések  alapján  -  ugyanazokkal  a  feltételekkel  léphetnek  át, 
mintha a tanulmányaikat a küldő iskolában folytatnák tovább.

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- 2011. évi CXCV. törvény 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
- valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet

Az intézmény típusa: 4 és 5 évfolyamos  szakközépiskola, 1 és 2 éves 
szakképzési évfolyammal, 
alternatív (előrehozott)  szakképzés  3 és  4  éves 
szakképzési évfolyammal, 
szakiskolai  szakképzés  3  éves  szakképzési 
évfolyammal

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos,  vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

• A  Gálffy  Ignác  TISZK  keretén  belül  a  Berzeviczy  Gergely  Szakközépiskola  és 
Szakképző Központ mint szakmai vizsgára felkészítő – fogadó – iskola a küldő iskolák 
(Fáy  András  Görögkatolikus  Közgazdasági  Szakközépiskola,  Debreczeni  Márton 
Szakképző  Iskola)  nevelőtestületeivel  összehangolja  az  intézmények  pedagógiai 
programjait a tanulmányok szakképzésbe történő beszámítása tekintetében.

• A  küldő  iskolák  (Fáy  András  Görögkatolikus  Közgazdasági  Szakközépiskola, 
Debreczeni Márton Szakképző Iskola) tanulói a szakmai vizsgára felkészítő – fogadó - 
iskola  szakképzési  évfolyamába  –  az  átvételre  vonatkozó  rendelkezések  alapján  - 
ugyanazokkal a feltételekkel léphetnek át, mintha a tanulmányaikat a küldő iskolában 
folytatnák tovább.
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680001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Rendezvényszervezés

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi  I.  törvény a Munka Törvénykönyvéről,  
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról,  
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A  VI.  határozati  javaslatról,  a  Bláthy  Ottó  Villamosipari 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti VI. határozati javaslatot, és meghozta a
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VI-169/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  a  Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola  Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Alapító Okiratát 2012. szeptember 
1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (6. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
• közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről,  
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról,  
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- 2011. évi CXCV. törvény 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
- valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
- a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása
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680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:               Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A VII. határozati javaslatról, a  Debreczeni Márton Szakképző 
Iskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti VII. határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-170/3026/2012. sz. határozatot

Tárgy:  a  Debreczeni Márton Szakképző Iskola  Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Debreczeni Márton Szakképző Iskola  Alapító Okiratának módosítását 2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (7. sz. melléklet): 

Az Alapító Okiratból törli:

• 1992. évi XXXVIII. törvény,

• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
• közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–
10. évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

- Műszaki  szakterületen  elektronika  -  elektrotechnika  és  informatika  szakmacsoportban 
szakközépiskolai nevelés és oktatás - négy általános műveltséget megalapozó évfolyammal - 
szakmai  alapozó  ismeretek  átadásával,  melynek  keretében  felkészít  a  kétszintű  érettségi 
vizsgára,  valamint  a  felsőfokú  továbbtanulásra,  illetve  munkába  állásra  és  előkészít  a 
szakképzésbe való bekapcsolódásra

- Nyelvi előkészítő évfolyam működtetése.

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés
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Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:

Szakiskola     8.     osztály     utáni     alternatív     (előrehozott)     szakképzés     formájában      oktathatja:  

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év) 

Kertész az alábbi elágazásokkal 31 622 01 0000 00 00

2- gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02
- szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03

- zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04

10. évfolyam elvégzése, vagy a 8. évfolyam elvégzése után azok esetében, akik a 16. életévük 
betöltéséig voltak tankötelesek, vagy a közoktatási törvény 27.§ (8) bekezdésében előírt egy - vagy 
kétéves felzárkóztató oktatás elvégzése utáni szakképzés – választható.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. 
évfolyam)

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
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Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:

Szakiskola     8.     osztály     utáni     alternatív     (előrehozott),     illetve     duális     szakképzés     formájában      oktathatja:  

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év) 

Kertész az alábbi elágazásokkal 31 622 01 0000 00 00

3- gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02
- szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03

- zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04
Gazda 33 621 02 1000 00 00 3
Erdészeti szakmunkás 31 623 01 1000 00 00 3
Dísznövénykertész 31 622 01 0000 00 00 3

Szakiskola     10.     osztály     utáni     képzés   –   választható     szakképesítések:  

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év) 

Kertész az alábbi elágazásokkal 31 622 01 0000 00 00 3
- gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 3

- szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03 3
- zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04 3

Gazda 33 621 02 1000 00 00 3
Erdészeti Szakmunkás 31 623 01 1000 00 00 3
Virágkötő-, berendező, virágkereskedő 33 215 02 0000 00 00 3

10.     évfolyam     elvégzése,     vagy     a     8.     évfolyam     elvégzése     után     azok     esetében,      a     közoktatási   
törvény     27.§     (8)     bekezdésében     előírt     egy     -     vagy     kétéves     felzárkóztató     oktatás     elvégzése     utáni   
szakképzés   –   választható.  

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.
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2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
                                               Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:               Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A VIII.  határozati  javaslatról,  a  Diósgyőri Gimnázium Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti VIII. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-171/3026//2012. sz. határozatot

Tárgy:  a  Diósgyőri Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés  a  Diósgyőri  Gimnázium Alapító Okiratának módosítását  2012.  augusztus  31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (8. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény, 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény
- Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható testi,  érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
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b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (9-

12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841901 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 
jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók ellátása

852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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besorolása: 
Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A IX.  határozati  javaslatról,  a  Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző 
Iskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti IX. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-172/3026/2012. sz. határozatot

Tárgy:  a  Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1)  A  Közgyűlés  a  Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző  Iskola  és  Kollégium Alapító  Okiratának 
módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (9. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
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• 1992. évi XXXVIII. törvény,

• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 

Az intézmény típusa: közintézmény Többcélú közös igazgatású nevelési 
-  oktatási  intézmény,  melyben  4  évfolyamos 
szakközépiskola 2 éves szakképzési évfolyammal, 
9-10.  évfolyamos  szakiskola,  2.  illetve  3  éves 
szakképzési évfolyammal, alternatív (előrehozott) 
szakképzés 3 és 4 éves szakképzési évfolyammal, 
valamint kollégium működik

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–
10. évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- 2011. évi CXCV. törvény 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
- valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési 
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zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása.

Az intézmény típusa: Többcélú  közös  igazgatású  nevelési  -  oktatási 
intézmény,  melyben  4  évfolyamos 
szakközépiskola  2  éves  szakképzési 
évfolyammal,  9-10.  évfolyamos  szakiskola,  2 
illetve  3  éves   szakképzési  évfolyammal, 
alternatív (előrehozott) szakképzés 3 és 4 éves 
szakképzési  évfolyammal,  szakiskolai 
szakképzés  3  éves  szakképzési  évfolyammal, 
valamint kollégium működik

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. 
évfolyam)

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:               Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A X.  határozati  javaslatról,  az  Eötvös  József  Építőipari, 
Művészeti Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti X. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-173/3026//2012. sz. határozatot

T  árgy  :   az   Eötvös  József  Építőipari,  Művészeti  Szakképző  Iskola  Alapító  Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés az  Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola  Alapító Okiratának 
Alapító Okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (10. sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
• közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
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rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–
10. évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletéből  minden előfordulási helyen törli: 

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 
képzési
idő (év)

Épület-és építménybádogos 31 582 07 0000 00 00 3
Ács-állványozó 33 582 01 0000 00 00 3
Kőműves 31 582 15 0000 00 00 3
Burkoló 33 582 03 0000 00 00 3
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 0000 00 00 3
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00 3
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 3

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések 

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Festő (díszítőfestő)* 52 1811 01 2
Szobrász (díszítőszobrász)* 52 1811 03 2
Textilműves* 52 1812 12 2
Keramikus* 52 1812 08 2
Tűzzománcozott dísztárgykészítő* 52 1812 14 2

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
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• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos  vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása.

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. 
évfolyam)

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
Szakiskola 8. osztály utáni alternatív (előrehozott) szakképzés formájában a Fazola Henrik Térségi 
Integrált Szakképző Központ szervezésében oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Épület-és építménybádogos 31 582 07 1000 00 00 3
Ács-állványozó 33 582 01 1000 00 00 3
Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3
Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3

Szakiskola 
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő 

Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00 3
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 3
Ács-állványozó 33 582 01 1000 00 00 3
Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3
Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3
Épület-és építménybádogos 31 582 07 1000 00 00 3
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja 

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
Idő (óra) 

Ács-állványozó 33 582 01 1000 00 00 3000
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00 3000 
Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3000
Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3000 
Épület-és építménybádogos 31 582 07 1000 00 00 2000
Festő-mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3000 
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 3000

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:                Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XI.  határozati  javaslatról,  a  Ferenczi  Sándor  Egészségügyi 
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Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XI. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-174/3026//2012. sz. határozatot

Tárgy:  a  Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  a   Ferenczi  Sándor  Egészségügyi  Szakközépiskola Alapító  Okiratának 
módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (11. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

• 1992. évi XXXVIII. törvény,

• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
• közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
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Szakközépiskola érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés – választható szakképesítések:
Megnevezés Azonosító száma Maximális képzési 

idő (év)
Ifjúsági segítő 55 762 01 0000 0000 2 
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

54 762 01 0010 5403 2 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- 2011. évi CXCV. törvény 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
- valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
Megnevezés Azonosító száma Maximális 

képzési idő (év)
Radiográfus 52 725 04 1000 0000 2

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
     

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:     Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

 

Dr. Kriza Ákos polgármester: A XII. határozati javaslatról, a Földes Ferenc Gimnázium Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  11  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XII. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-175/3026//2012. sz. határozatot

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A határozat tárgya:  a  Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

1.) A Közgyűlés a Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (12. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény

Az intézmény telephelyei: 3860 Encs, Petőfi út 60. 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 13. 
3900 Szerencs, Ondi u. 1. 
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3. 
3780 Edelény, Borsodi út 34. 
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 7 
3630 Putnok, Bajcsy Zs. u. 31. 
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10. 
3800 Szikszó, Miskolci u. 9. 
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
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a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam)

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (9-

12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 
jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet

Az intézmény telephelyei
a digitális középiskolai képzésben:
(esti tagozatos felnőttképzés)

3860 Encs, Petőfi út 60. 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 18. 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 20/a.
3900 Szerencs, Ondi u. 1. 
3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 
3780 Edelény, Bányász út 23. 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
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küzdő tanulók ellátása
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam)
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:               Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A XIII. határozati javaslatról, a Gábor Áron „Művészeti Iskola” 
Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
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mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XIII. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-176/3026//2012. sz. határozatot

Tárgy:  a  Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola  Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  a  Gábor  Áron  „Művészeti  Iskola”  Szakközépiskola Alapító  Okiratának 
módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (13. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást szolgáló ingatlan 
vagyon:

A 23.467/5 hrsz.-on 7.524 m2 területű ingatlanon 
lévő (Bolyai F. u. 10.) iskolaépület és a 23.467/7 
hrsz.-on 7.409 m2 területű ingatlanon (Kabar u. 12.) 
lévő iskolaépület.

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
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2012-ig kifutóban oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Ügyviteli titkár szakképesítés -ügyintéző titkár 
elágazás 54 346 01 0010 54 03 1 év

Ügyviteli titkár szakképesítés -idegen nyelvi 
titkár elágazás 54 346 01 0010 54 01 1 év

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés
- Internetes alkalmazásfejlesztő elágazás 54 481 02 0010 54 03 2 

Informatikai alkalmazásfejlesztő szakképesítés
 -  Szoftverfejlesztő elágazás 54 481 02 0010 54 04 2 

Környezetvédelmi technikus -energetikai 
környezetvédő elágazás 54 850 01 0010 54 01 2 

Környezetvédelmi technikus 
-hulladékgazdálkodó elágazás 54 850 01 0010 54 02 2 

Laboratóriumi technikus szakképesítés - 
Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi 
technikus elágazás

54 524 01 0010 54 05 2

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések

2012-ig oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Elektronikus grafikus* 52 1811 02 5
Bőrműves* 52 1812 02 5 
Textilrajzoló és modelltervező asszisztens* 52 1812 13 5 
Díszműkovács* 52 1812 06 5 
Szobrász* 52 1811 03 5 
Keramikus* 52 1812 08 5 

Felnőttképzés keretében választható szakképesítések:

Kiadvány- és képszerkesztő szakképesítés 52 213 01 0000 00 00 2000 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
• a szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 

beszédfogyatékos,  vagy  egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
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Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást szolgáló ingatlan 
vagyon:

A 23.467/5 hrsz.-on 7.524 m2 területű ingatlanon 
lévő (Bolyai F. u. 10.) iskolaépület és a 23.467/7 
hrsz.-on 7.410 m2 területű ingatlanon (Kabar u. 
12.) lévő iskolaépület.

Az Alapíró Okirat mellékletét kiegészíti: 

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések
2013-ig oktathatja:

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:             Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:             Az érintett intézmény vezetője
Határidő:                      A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A XIV. határozati javaslatról, a Herman Ottó Gimnázium Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
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mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XIV . határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-177/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  a  Herman Ottó Gimnázium Alapító  Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Herman Ottó Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (14. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény
- Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható testi,  érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 

oktatása (9-12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
910120 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910120 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 
jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
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szabályozza: jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.) 

Kormányrendelet

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók ellátása

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
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változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A XV. határozati javaslatról, a Kandó Kálmán Szakközépiskola 
Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XV. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-178/3026/2012. sz. határozatot

Tárgy:  a Kandó Kálmán Szakközépiskola Alapító   Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.)  A Közgyűlés  a   Kandó  Kálmán  Szakközépiskola Alapító  Okiratának módosítását  2012. 
augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (15. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
(Kivéve a nyelvi előkészítő évfolyamon).

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

682001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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931204   Diáksport
841901 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

• Tanfolyamok szervezése
• Tanfolyami oktatás
• Szakmai záróvizsgák szervezése

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. 
évfolyam)

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841901 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásokra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

• Tanfolyamok szervezése
• Tanfolyami oktatás
• Szakmai záróvizsgák szervezése

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
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1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlése kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő:          A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XVI.  határozati  javaslatról,  a  Karacs  Teréz  Középiskolai 
Leánykollégium Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XVI. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-179/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  : a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium  Alapító Okiratának módosítását 
2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (16. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
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• közintézmény
• Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható testi,  érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi és beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 
jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- 2011. évi CXCV. törvény 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
- valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

855923 Nappali  rendszerű  iskolai  oktatásban  részt  vevő  nemzetiségi  tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
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Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő  :     A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XVII.  határozati  javaslatról,  a  Kós  Károly  Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XVII. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-180/3026/2012. sz. határozat

T  árgy  :  a  Kós  Károly  Építőipari  Szakközépiskola  és  Szakiskola  Alapító  Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1.) A Közgyűlés a  Kós Károly Építőipari  Szakközépiskola és  Szakiskola  Alapító Okiratának 
módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (17. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

• 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 

Az intézmény típusa: közintézmény
4 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves 
szakképzési évfolyammal,  9-10.  évfolyamos 
szakiskola 2. illetve 3 éves szakképzési 
évfolyammal, alternatív (előrehozott) szakképzés 3 
éves szakképzési évfolyammal s szakképzés 3 éves 
szakképzési évfolyammal valamint érettségire 
felkészítő működik

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

682001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901   Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
931204 Diáksport
890442   Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

– Tanfolyamok szervezése
– Tanfolyami oktatás
– Szakmai záróvizsgák szervezése

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
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Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- 2011. évi CXCV. törvény 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
- valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet

Az intézmény típusa: 4  évfolyamos  szakközépiskola  1  és  2  éves 
szakképzési  évfolyammal,   9-10.   évfolyamos 
szakiskola  2.  illetve  3  éves  szakképzési 
évfolyammal, alternatív (előrehozott) szakképzés 
3  éves  szakképzési  évfolyammal,  szakiskolai 
szakképzés  3  éves  szakképzési  évfolyammal, 
valamint érettségire felkészítő működik

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 
érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
890442  Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

– Tanfolyamok szervezése
– Tanfolyami oktatás
– Szakmai záróvizsgák szervezése

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
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Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:           A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

 
Dr. Kriza Ákos polgármester: A XVIII. határozati javaslatról, a Martin János Szakképző Iskola 
Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XVIII. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-181/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  : a Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  a  Martin  János  Szakképző  Iskola Alapító  Okiratának módosítását  2012. 
szeptember 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (18. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:

a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  enyhe  értelmi  és  beszédfogyatékos,  a  megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása

b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 1.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           Az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XIX.  határozati  javaslatról,  a  Petőfi  Sándor  Középiskolai 
Fiúkollégium Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  15  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  11  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XIX. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-182/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  : a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a  Petőfi  Sándor Középiskolai  Fiúkollégium  Alapító Okiratának  módosítását 
2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (19. sz. melléklet):
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Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi és beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatás

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 
jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.) 

Kormányrendelet
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
ellátása

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
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Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XX.  határozati  javaslatról,  a Szemere  Bertalan 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XX. határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-183/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  a  Szemere Bertalan Szakközépiskola,  Szakiskola és  Kollégium Alapító Okiratának 
módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A  Közgyűlés  a  Szemere  Bertalan  Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium Alapító 
Okiratának módosítását  2012.  augusztus  31.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  (20.  sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam)

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–
10. évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
452000  Gépjárműjavítás, -karbantartás
854213   Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi   szakmákban:

Sor-
szám Megnevezés Azonosító száma

Maximális 
képzési
idő (év)

• Vasúti járműszerelő;  Villamosjármű-szerelő 51 525 02 0010 51 02 2
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Sor-
szám Megnevezés Azonosító száma

Maximális 
képzési
idő (év)

• Vasúti járműszerelő; Vontatottjármű-szerelő 51 525 02 0010 51 03 2

• Autótechnikus (autószerelőknek !) 51 525 01 0001 54 01 2

• Üzleti szakügyintéző elágazása
Banki szakügyintéző 55 343 01 0010 55 01 2

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Táncos – Néptáncos* 54 201 07 0010 54 03 5 
Informatikai műszerész 54 481 03 0010 54 02 2 
Kiadvány-és képszerkesztő 52 213 01 0000 00 00 2 
Kozmetikus 52 815 01 0000 00 00 2 
Vasúti járműszerelő
Vasúti villamosjármű szerelő 51 525 02 0010 51 02 2 

Vasúti járműszerelő
Vasúti vontatottjármű-szerelő 51 525 02 0010 51 03 2 

Üzleti szakügyintéző elágazása
Banki szakügyintéző 55 343 01 0010 55 01 2 

Logisztikai ügyintéző 54 345 02 0000 00 00 2 

Szakiskola 10. évfolyam utáni képzés – választható szakképzések:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 3 

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 

Szabó–Női szabó 33 542 05 0010 33 03 3

Fodrász 33 815 01 1000 00 00 3 

Haszongépjármű vezető (autóbusz vezető) 31 841 01 0010 31 01 1
Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi vezető ) 31 841 01 0010 31 02 1 
Motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 01 2 
Motor- és kerékpárszerelő (motorkerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 02 2 

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja:
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Alkalmazott fotográfus 54 211 01 0000 00 00 1400
Dekoratőr 54 211 04 0000 00 00 1400
Divat–és stílustervező 54 211 07 0000 00 00 1400
Lakberendező 52 214 01 0000 00 00 650
Elektronikai műszerész 33 522 01 0000 00 00 1000
Villamoshálózat–szerelő,–üzemeltető 31 522 04 0000 00 00 400 
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 1500
FAM szerelő (a feszültség megjel.) 33 522 04 0001 33 03 100 
Informatikai rendszergazda–Informatikai hálózattelepítő 
és –üzemeltető 54 481 03 0010 54 01 1000

Informatikai rendszergazda– Informatikai műszerész 54 481 03 0010 54 02 1000
Informatikai rendszergazda– IT biztonság technikus 54 481 03 0010 54 03 1000
Informatikai rendszergazda– Számítógéprendszer– 
karbantartó 54 481 03 0010 54 05 1000

Informatikai rendszergazda– Szórakoztatótechnikai 
műszerész 54 481 03 0010 54 06 1000

Informatikai rendszergazda– Webmester 54 481 03 0010 54 07 1000
Multimédia – alkalmazás fejlesztő–Designer 54 213 04 0010 54 01 700
Multimédia – alkalmazás fejlesztő– Multimédiafejlesztő 54 213 04 0010 54 04 700
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 54 481 03 0100 52 01 500 
Számítógép–szerelő, –karbantartó 33 523 01 1000 00 00 1000
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 1200
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 33 542 02 1000 00 00 1200 
Szabó – Női szabó 33 542 05 0010 33 03 1200
Kiadvány –és képszerkesztő 52 213 01 0000 00 00 1000
Autóelektronikai műszerész 52 525 01 1000 00 00 1000
Autószerelő 51 525 01 1000 00 00 1000
Autóbontó 51 525 01 0100 31 01 250
Autókarbantartó –és ápoló 51 525 01 0100 31 02 250
Autómosógép–kezelő 51 525 01 0100 21 01 250
Autótechnikus 51 525 01 0001 54 01 500
Gázautószerelő 51 525 01 0001 52 01 200
Emelőgépkezelő 31 582 06 0100 31 01 50
Közlekedésüzemvitel–ellátó–közúti 
közlekedésüzemvitel–ellátó 52 841 01 0010 52 01 1000

Közlekedésüzemvitel–ellátó – szállítmányozási 
ügyintéző 52 841 01 0010 52 03 1000

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő 31 861 02 1000 00 00 1300
Biztonságtechnika– kezelő 31 861 02 0100 21 01 90
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 31 861 02 0100 31 01 310
Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 31 861 02 0100 31 02 250
Fodrász 33 815 01 1000 00 00 1600
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Kozmetikus 52 815 01 0000 00 00 1400
Kéz– és lábápoló, műkörömépítő 31 815 01 0000 00 00 300 
Szabász 51 542 02 0000 00 00 1200 
Színész II. (Színházi- és filmszínész) 52 212 02 0010 52 02 *3000
Biztosításközvetítő (függő biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 02 *800
Biztosításközvetítő (jogvédelmi biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 03 *800 
Biztosításközvetítő (független biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 01 *800
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 52 347 03 0000 00 00 *800
Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 
(számítógépes adatrögzítő) 52 347 03 0100 31 01 *300

Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 
(telefonkezelő ügyféltájékoztató) 52 347 03 0100 31 02 *300

Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 
(telemarketing asszisztens) 52 347 03 0100 52 01 *300

Autó- és motorkerékpár kereskedő 52 341 01 0000 00 00 *1000 
Autó- és motorkerékpár eladó, kölcsönző 52 341 01 0100 33 01 *800 
Biztonságszervező I. 54 861 01 0000 00 00 *1200
Biztonságszervező II 54 861 01 0100 33 01. *350 
Haszongépjármű vezető (autóbusz vezető) 31 841 01 0010 31 01 *600
Haszongépjármű vezető (tehergépkocsi vezető) 31 841 01 0010 31 02 *600
Motor- és kerékpárszerelő (kerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 01 *2000
Motor- és kerékpárszerelő (motorkerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 02 *2000

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 

érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. 
évfolyam)

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)
853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
450000 Gépjárműjavítás, -karbantartás
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854213   Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletét kiegészíti:
A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó iskolája az alábbi szakmákban:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Vasúti járműszerelő; Vasúti villamos jármű szerelője 51 525 02 0010 51 02 2
Vasúti járműszerelő; Vasúti vontatott jármű szerelője 51 525 02 0010 51 03 2
Autótechnikus 51 525 01 0001 54 01 1
Üzleti szakügyintéző 

Banki szakügyintéző 55 343 01 0010 55 01 2

Szakközépiskola érettségi utáni szakképzés – választható szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Táncos – Néptáncos* 54 212 07 0010 54 03 5 
Informatikai rendszergazda – Informatikai 
műszerész 54 481 03 0010 54 02 2 

Kiadványszerkesztő 52 213 01 0000 00 00 2 
Kozmetikus 52 815 01 1000 00 00 2 

Szakiskola 10. évfolyam utáni képzés – választható szakképzések:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (év)

Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 2
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 2
Szabó–Női szabó 33 542 05 0010 33 03 2
Fodrász 33 815 01 1000 00 00 2
Haszongépjármű vezető (Autóbuszvezető) 31 841 01 0010 31 01 1
Haszongépjármű vezető (Tehergépkocsi-vezető) 31 841 01 0010 31 02 1 
Motor- és kerékpárszerelő (Kerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 01 2 
Motor- és kerékpárszerelő (Motorkerékpár-
szerelő) 33 525 01 0010 33 02 2 
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Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Alkalmazott fotográfus 54 211 01 0000 00 00 3600
Dekoratőr 54 211 04 0000 00 00 3600 
Divat–és stílustervező 54 211 07 0000 00 00 3600 
Lakberendező 52 214 01 0000 00 00 2000
Elektronikai műszerész 31 522 05 1000 00 00 2300
Villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 2300
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 33 522 04 0001 33 01 300
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 33 522 04 0001 33 19 500
Villamos távvezeték építő, üzemeltető 33 522 04 0001 33 21 300
Informatikai rendszergazda–Informatikai 
hálózattelepítő és –üzemeltető 54 481 03 0010 54 01 2000
Informatikai rendszergazda– Informatikai 
műszerész 54 481 03 0010 54 02 2000 

Informatikai rendszergazda– IT biztonság 
technikus 54 481 03 0010 54 03 2000 

Informatikai rendszergazda– 
Számítógéprendszer– karbantartó 54 481 03 0010 54 05 2000 

Informatikai rendszergazda– 
Szórakoztatótechnikai műszerész 54 481 03 0010 54 06 2000 

Informatikai rendszergazda– Webmester 54 481 03 0010 54 07 2000 
Multimédia – alkalmazás fejlesztő–Designer 54 213 04 0010 54 01 1400
Multimédia – alkalmazás fejlesztő– 
Multimédiafejlesztő 54 213 04 0010 54 04 1400

Számítástechnikai szoftverüzemeltető 54 481 03 0100 52 01 500 
Számítógép–szerelő, –karbantartó 33 523 01 1000 00 00 2000
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00  2000  
Szabó – Női szabó 33 542 05 0010 33 03 2300
Kiadványszerkesztő 52 213 01 0000 00 00 2000
Autóelektronikai műszerész 52 525 01 1000 00 00 2000
Autószerelő 51 525 01 1000 00 00 2000
Autóbontó 51 525 01 0100 31 01 500  
Autókarbantartó –és ápoló 51 525 01 0100 31 02 500  
Autómosógép–kezelő 51 525 01 0100 21 01 500  
Autótechnikus 51 525 01 0100 54 01 1000   
Gázautószerelő 51 525 01 0001 52 01 300  
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 31 582 06 0010 31 01 80   
Közlekedésüzemvitel–ellátó–közúti 
közlekedésüzemvitel–ellátó 52 841 01 0010 52 01 2000  

Közlekedésüzemvitel–ellátó – szállítmányozási 
ügyintéző 52 841 01 0010 52 03 2000  

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő 31 861 02 1000 00 00 2600   
Biztonságtechnika– kezelő 31 861 02 0100 21 01 180
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Megnevezés Azonosító száma
Maximális 

képzési
idő (óra)

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 31 861 02 0100 31 01 620
Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 31 861 02 0100 31 02 500  
Fodrász 33 815 01 1000 00 00 2300
Kozmetikus 52 815 01 0000 00 00 2000
Színész II. (Színházi- és filmszínész) 52 212 02 0010 52 02 3000
Biztosításközvetítő (Függő biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 02 800
Biztosításközvetítő (Jogvédelmi 
biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 03 800

Biztosításközvetítő (Független 
biztosításközvetítő) 52 343 02 0010 52 01 800

Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens 52 347 03 0000 00 00 800

Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (számítógépes adatrögzítő) 52 347 03 0100 31 01 300

Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (telefonkezelő ügyféltájékoztató) 52 347 03 0100 31 02 300

Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati 
asszisztens (telemarketing asszisztens) 52 347 03 0100 52 01 300

Biztonságszervező I. 54 861 01 0000 00 00 1200
Biztonságszervező II 54 861 01 0100 33 01. 350
Haszongépjármű vezető (Autóbuszvezető) 31 841 01 0010 31 01 60
Haszongépjármű vezető (Tehergépkocsi-vezető) 31 841 01 0010 31 02 600
Motor- és kerékpárszerelő (Kerékpárszerelő) 33 525 01 0010 33 01 2000
Motor- és kerékpárszerelő ( Motorkerékpár-
szerelő) 33 525 01 0010 33 02 2000

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – tevékenységet végezhet:

Megnevezés Azonosító száma Képzési
idő

Előzetes tudásszint felmérés 00000091

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül
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3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:     Humán Főosztály
Közreműködik:           az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A XXI. határozati javaslatról, a Szentpáli István Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XXI. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-184/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Alapító 
Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 
Alapító Okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (21. sz. 
melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 

Az intézmény típusa:            közintézmény
Összetett  iskola,  melyben  4  évfolyamos 
szakközépiskola 2 éves szakképzési évfolyammal, 9-10. 
évfolyamos szakiskola  2  illetve  3  éves  (előrehozott) 
szakképzési  évfolyammal,  előrehozott  szakképzés  3 
éves szakképzési évfolyammal működik.

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása. 
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b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű  szakiskolai  oktatása  (9–10. 

évfolyam)
853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10. 

évfolyam)
Gazdasági – szolgáltatási szakterületen kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció, valamint vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban szakiskolai 
nevelés és oktatás általános műveltséget megalapozó képzéssel és szakmai előkészítő 
ismeretek átadásával. A 9-10.évfolyamon előkészít a szakképzésbe való 
bekapcsolódásra
Szakiskolai orientációs gyakorlati képzés 9-10. évfolyamon

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatás,  hosszabb időtartamú közfoglakoztatás
931204 Diáksport
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettséget nem biztosító egyéb képzés

Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okirat mellékletéből törli: 
Sor-
szám Megnevezés Azonosító száma Képzési 

idő (év)
7. Cukrász 33 811 01 0000 00 00 3
8. Pincér 33 811 02 0000 00 00 3
9. Szakács 33 811 03 0000 00 00 3

Szakiskola 10. osztály utáni képzés – választható szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma Képzési 
idő

Vendéglátó eladó 33 811 04 1000 00 00 2
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8. osztály utáni képzés – választható szakképesítések:

Megnevezés Azonosító száma Képzési 
idő

Vendéglátó eladó 33 811 04 1000 00 00 3

Iskolarendszeren kívül – regisztrált – képzésben oktathatja:

Megnevezés Azonosító száma Képzési 
idő

Diétás cukrász
Szakképesítés-ráépülés 33 811 01 0001 33 01 2 hó

Diétás szakács
Szakképesítés-ráépülés 33 811 03 0001 33 01 4 hó

Konyhafőnök
Szakképesítés-ráépülés 33 811 03 0001 33 02 3 hó

Vendéglátó eladó 33 811 04 1000 00 00 9 hó
Gyorséttermi eladó
Részszakképesítés 33 811 04 0100 33 01 9 hó

Barista és teakészítő
Szakképesítés-ráépülés 33 811 04 0001 33 01 2 hó

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet

Az intézmény típusa:
Összetett  iskola,  melyben  4  évfolyamos 
szakközépiskola  2  éves  szakképzési  évfolyammal, 
szakiskola 2 illetve 3 éves (előrehozott) szakképzési 
évfolyammal működik.

• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 
beszédfogyatékos,  vagy  egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása.

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–
12/13. évfolyam)

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
680001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
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Az intézmény gazdálkodási 
besorolása:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

Az intézményvezetőre vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                   Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           az érintett intézmény vezetője
Határidő:            A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A XXII. határozati javaslatról, a Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XXII. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-185/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  a  Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1.) A Közgyűlés a Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. augusztus 31. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (22. sz. melléklet):

Az Alapító Okiratból törli:
- 1992. évi XXXVIII. törvény,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
- közintézmény
- Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható testi,  érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (9-

12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Diáksport
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890442 Bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 
jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
• 2011. évi CXCV. törvény 
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
• valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.) 

Kormányrendelet

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók ellátása
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853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. 

évfolyam)
853113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglakoztatása

Az intézmény gazdálkodási 
besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
      

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár  által  vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási  Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért felelős:      Humán Főosztály
Közreműködik:           az érintett intézmény vezetője
Határidő:           A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr. Kriza Ákos polgármester: A XXIII. határozati javaslatról, a Miskolci Nevelési, Logopédiai, 
Pályaválasztási  Tanácsadó  és  Pedagógiai  Intézet Alapító  Okiratának  módosításáról  kell 
dönteniük, figyelemmel az elfogadott előterjesztői módosító indítványra.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XXIII. határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-186/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :    a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 
Alapító Okiratának módosítása

A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai 
Intézet alapító okiratát 2012. július 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. (23. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,
- Az intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés, 
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrész  bő  l:  
 - a „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg,
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és 682002 szakfeladat szám,
- a szakfeladatok megnevezései közül:
Pedagógiai szakmai szolgáltatások közül:
- „A pedagógiai értékelés ellátása
A szaktanácsadás szervezése
A pedagógiai tájékoztatás
Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás ellátása
Pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása
Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
Ifjúságvédelem és bűnmegelőzés
Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenysége: 
Környezeti Nevelési Központ
Diszlexia Prevenciós Módszertani Centrum
Tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ” tevékenységek, 
a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
-  Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészben
-  a  856000  Oktatást  kiegészítő  tevékenység  szöveget  a  „tevékenységek  komplex 
támogatása” szöveggel,
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- a „68 Ingatlanügyletek” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt:
-  „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal,
- az Alaptevékenysége szövegrészen belül a
Pedagógiai szakmai szolgáltatások szövegrészt a „telephelyen (3527 Miskolc, Éder Gy. u. 
- pedagógiai értékelés,
- pedagógiai tájékoztatás,
- tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének segítése, szervezése,
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése,
- tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
- ifjúságvédelmi feladatok szervezése, koordinálása,
- tehetséggondozó tevékenység városi szintű koordinálása” szöveggel,
Az intézmény alaptevékenysége szövegrészt 
- a „Pedagógiai szakszolgálatok székhelyen” szöveggel,
- a „Pedagógiai     szakszolgálatok     a     székhelyen     és     a     logopédiai     tagozat     telephelyein  :” 
szöveggel,
- az Iskolapszichológusi szolgáltatás szöveget a „Miskolc kistérséghez tartozó 
településeken” szöveggel,

Az Alapító Okiratban módosítja:

A     z     alapító     okirat     II.     része     az     alábbiak     szerint     módosul:  

- Az     alaptevékenységek     államháztartási     szakfeladatrend     szerinti     besorolása     a   
székhelyen:
- 856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
68 Ingatlanügyletek
- 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
 - 910120 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 - 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 - 910123 Könyvtári szolgáltatások
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
- 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
- 89044 Közfoglalkoztatás
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- 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

- Az     alaptevékenységek     államháztartási     szakfeladatrend     szerinti     besorolása     a     szakmai   
szolgáltatást     végző     telephelyen:  
-     856000     Oktatást     kiegészítő     tevékenységek     komplex     támogatása  
8560     Oktatást     kiegészítő     tevékenység  
-     856020     Pedagógiai     szakmai     szolgáltatások     
-     856099     Egyéb     oktatást     kiegészítő     tevékenység  
8559     M.n.s.     egyéb     oktatás  
-     855937     M.n.s.     egyéb     felnőttoktatás  
9101     Könyvtári,     levéltári     tevékenység  
   -     910120     Könyvtári     állomány     gyarapítása,     nyilvántartása  
   -     910122     Könyvtári     állomány     feltárása,     megőrzése,     védelme  
   -     910123     Könyvtári     szolgáltatások  
8419     Költségvetési     pénzellátás     technikai     szakfeladatai  
-     841907     Önkormányzatok     elszámolásai     a     költségvetési   

szerveikkel
-     89044     Közfoglalkoztatás
-     890441     Rövid     időtartamú     közfoglalkoztatás  
-     890442     Foglalkoztatást     helyettesítő     támogatásra     jogosultak   

hosszabb     időtartamú     közfoglalkoztatása  

- Az     alaptevékenységek     államháztartási     szakfeladatrend     szerinti     besorolása     a   
logopédiai     tagozat     telephelyeken:  
-     856011     Pedagógiai     szakszolgáltató     tevékenység     

- „  Az     intézmény     szakágazati     megnevezése,     száma     (TEÁOR)     és     szakfeladat     szerinti   
besorolása:  ”    szöveget     „  Államháztartási     szakágazati     besorolása:  ”    és     a     „  Az   
alaptevékenység(ek)     államháztartási     szakfeladatrend     szerinti     besorolása:  ”   szövegre,  
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály 
Határidő  :     2012. július 1.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli  a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:             A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés kötelezi az érintett intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban bekövetkezett 
változásokat  –  adatszolgáltatási kötelezettségének megfelelően –  a Közoktatási Információs 
Rendszer számára jelentse.

Felelős:            Polgármester
Végrehajtásért     felelős  :      Humán Főosztály
Közreműködik:           az érintett intézmény vezetője
Határidő:           A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XXIV.  határozati  javaslatról,  a  Nyitnikék  Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XXIV. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-187/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :   a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának 
módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (24. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 

- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Andrássy u.  53/a. 
210 fő (+1 csoport tornaszoba),  Kacsóh P. u. 8. 120 fő” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészből a: „851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása, 8559 
M.n.s. egyéb oktatás ,85992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység, 841907 Technikai 
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szakfeladat, 890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás),890442 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkozta-
tás)” szöveg,
- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig: a) integráltan fejleszthető 
beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos,  a megismerő funkció vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása b) integráltan fejleszthető a megismerő 
funkció vagy a viselkedés rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása”  szöveg,
- Érvényes. 2011. szeptember 1. napjától: a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődéséneki tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a 
megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd” 
szöveg,

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
 - a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Andrássy u.  53/a.  200 
fő, Kacsóh P. u. 8. 100 fő” szöveggel.

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása”  szöveggel -Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szöveg: 
„Érvényesség 2012. szeptember 1-től A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján 
integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek ellátása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :         Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosított  alapító  okirat  aláírására  és 
elrendeli   a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okirat  Magyar 
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  kötelezi  az  érintett  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  alapító  okiratban  
bekövetkezett  változásokat   –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XXV.  határozati  javaslatról,  a  Diósgyőri  Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  10  fő)  az  előterjesztés  szerinti 
XXV. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-188/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :    a Diósgyőri Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1) A Közgyűlés a Diósgyőri Óvoda alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával 

az alábbiak szerint jóváhagyja: (25. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 

- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Fazola u.  120  fő, 
Stadion u.  120 fő, Lorántffy Zs. u.  125 fő (1 cs. tornaszoba), Árpád u.  240 fő” szöveg,
1. Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből a: „851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés 
ellátása,8559 M.n.s. egyéb oktatás ,85992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység,
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841907 Technikai szakfeladat,890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú
közfoglalkoztatás),890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás)” szöveg,
2.  Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig: a) integráltan fejleszthető 
beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos,  a megismerő funkció vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátása.

b) integráltan fejleszthető a megismerő  funkció vagy a viselkedés rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” szöveg,

- Érvényes 2011. szeptember 1. napjától: a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, 
több  fogyatékosság  együttes  előfordulása  esetén  halmozottan  fogyatékos,  a  megismerő 
funkciók vagy  a  viselkedés  fejlődéséneki  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzd,  b)  a 
megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
1. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Fazola u. 100 fő, 
Stadion u.  100 fő, Lorántffy Zs. u. 115 fő, Árpád u.  200 fő” szöveggel.
- Az intézmény működési körzete szövegrészt: „Csipkevirág u., Pecérvölgy, Pecér dűlő, 
Pincérvölgyi pincesor”  szöveggel .           

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

     851013 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása” szöveggel

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szöveg: „Érvényesség 2012. szeptember1-től. 
A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) 
küzdő gyermekek ellátása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
- „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
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- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :         Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  kötelezi  az  érintett  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  alapító  okiratban  
bekövetkezett  változásokat  –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XXVI.  határozati  javaslatról,  az  Avastető  Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XXVI. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-189/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :   az Avastető Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés az Avastető Óvoda  alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával 
az alábbiak szerint jóváhagyja: (26. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
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Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 

- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Hajós A. u. 210 fő 
(1 cs. tornaszoba), Leszih A. u. 240 fő” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből a: „ 85992 Egyéb oktatást kiegészítő,vékenység,841907Technikai 
szakfeladat, 5590Egyéb vendéglátás, 5590 Egyéb szálláshely szolgálttatás, 8559M.n.s. 
egyéb oktatás,89044 Közfoglalkoztatás 851013 Nemzeti és etnikai kisebb ségi óvodai 
nevelés ellátás ” szöveg,
• Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig: a.) integráltan fejleszthető 
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

b.) integráltan fejleszthető a megismerő  funkció vagy a viselkedés rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” szöveg,
Érvényes 2011. szeptember 1. napjától: a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődéséneki tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a 
megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd” szöveg.

• Az intézmény működési körzete szövegrészt: „  Hajós A. u. Óvoda: Hajós A. u. 2-58-ig 
páros, 9-13-ig páratlan, Jósika u. 2-8-ig páros, 1-55-ig páratlan, Klapka Gy. u. 1-21-ig 
páratlan, Mednyánszky u. 6-42-ig páros, 3-7-ig páratlan, Ruzsinszőlő dűlő, Szilvás u. 
Óvoda: Mandulás sétány, Szilvás u. 1-11, 15-39, 2., 24, Szilvás u. 1-39-ig páros, 
páratlan” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
− Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Hajós A. u.  175  fő (1 
cs. tornaszoba), Leszih A. u. 200 fő” szöveggel.

- Az intézmény működési körzete szövegrészt: „Hajós A. u. Óvoda: Csermőkei u., Fényi 
Gy. tér, Hajós A. u., Jósika u. 2-8-ig páros, 1-55-ig páratlan, Mednyánszky u., Szilvás u. 
Óvoda: Szilvás u., Szentgyörgy u. 2-74-ig páros”  szöveggel            

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

     851013 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb      időtartamú 

közfoglalkoztatása” szöveggel.
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- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szöveg: „Érvényesség 2012 szeptember1-től A 
Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) 
küzdő gyermekek ellátása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :         Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A Közgyűlés  kötelezi  az  érintett  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  alapító  okiratban  
bekövetkezett  változásokat  –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  
Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: A XXVII.  határozati  javaslatról,  a  Belvárosi  Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról kell dönteniük. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XXVII. határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-190/3026/2012. sz. határozatot

T  árgy  :      a Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat  nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Belvárosi Óvoda alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 31. napjával 
az alábbiak szerint jóváhagyja: (27. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg, 

- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Vörösmarty u. 
240 fő, Katowice u. (1 cs nevelői szoba), Kassai u. 140 fő” szöveg,
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből a: „851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás ,85992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység, 841907  Techni-
kai szakfeladat, 890441 közcélú foglalkoztatás(rövid időtartamú közfoglalkoztatás), 
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,

• Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig: a.) integráltan fejleszthető 
beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos,  a megismerő funkció vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátása.

b.) integráltan fejleszthető a megismerő  funkció vagy a viselkedés rendellenessége miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” szöveg,
Érvényes. 2011. szeptember 1. napjától: a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődéséneki tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a 
megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd”  szöveg.
• Az intézmény működési körzete szövegrészből: „ Vörösmarty u. 70-152-ig” szöveg. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
• Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „ Vörösmarty u. 200 fő, 
Kassai u. 120 fő” szöveggel.

- Az intézmény működési körzete szövegrészt: „Benke J. u., Budai J. u., Corvin u., Farkas 
J. u., Görgey u., Knézich u., Lázár u., Lévay u., Mikes K. u., Vasvári P. u., Vörösmarty 
u., páros, páratlan” szöveggel.
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- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

     851013 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel.

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása szöveg: „ Érvényesség: 2012. szeptember 1-
jétől: A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási 
zavarral) küzdő gyermekek ellátása.” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
- „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :         Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és elrendeli 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba vételhez történő megküldésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:                    Gazdálkodási Főosztály
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.) A  Közgyűlés  kötelezi  az  érintett  intézmény  vezetőjét,  hogy  az  alapító  okiratban 
bekövetkezett  változásokat  –  adatszolgáltatási  kötelezettségének  megfelelően  –  a  Közoktatási 
Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Az érintett intézmény vezetője
Határidő: A Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
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A 16. napirend tárgya: Javaslat  Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi Térségi Integrált 
Szakképző Központ rendszer átalakítás elvi lehetőségének 
megvizsgálására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-191/3027/2012. sz. határozatot

Tárgy:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi Térségi Integrált Szakképző Központ 
rendszer átalakítás elvi lehetőségének megvizsgálására

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
jelenlegi  Térségi  Integrált  Szakképző  Központ  rendszer  átalakítás  elvi  lehetőségének 
megvizsgálására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés egyetért a jelenlegi TISZK rendszer átalakítás elvi 
lehetőségének megvizsgálásával.  Felhatalmazza  az  önkormányzat  a  szakterületért  felelős 
alpolgármesterét  és  a  hivatal  jegyzőjét  az  átalakítás  lehetőségére  vonatkozó  tárgyalások 
előkészítésével  kapcsolatos  intézkedések megtételére,  illetve  a  tárgyalások folytatására  a 
Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökséggel,  mint  Irányító  Hatósággal,  az  ESZA  Társadalmi 
Szolgáltató  Nonprofit  Kft.-vel,  mint  Közreműködő  szervezettel,  valamint  a  MITISZK 
Szakképzés-szervezési Társulással.

Felelős:     Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:     azonnal

2. Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a szakterületért  felelős alpolgármesterét, 
hogy a tárgyalások eredményéről, az átalakítás lehetséges módjáról a Közgyűlés számára 
tájékoztatást adjon.

Felelős:     Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő:     folyamatos

A 17. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város középfokú művészetoktatás 
feladatellátási  koncepciójának,  valamint  a  nevelési-oktatási 
intézményeiben  megvalósítható  helytörténeti  oktatás 
koncepciójának kidolgozására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-192/3028/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  középfokú  művészetoktatás  feladatellátási 
koncepciójának,  valamint  a  nevelési-oktatási  intézményeiben  megvalósuló 
helytörténeti oktatás koncepciójának kidolgozása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
középfokú  művészetoktatás  feladatellátási  koncepciójának,  valamint  a  nevelési-oktatási 
intézményeiben  megvalósuló  helytörténeti  oktatás  koncepciójának kidolgozására”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  azzal,  hogy  a  város  középfokú 
művészetoktatás feladatellátási koncepciója kerüljön kidolgozásra.

Felelős:     Alpolgármester
           Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Határidő:     2012. szeptember 15.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a város nevelési-oktatási intézményeiben megvalósítható 
helytörténeti oktatás koncepciója kerüljön kidolgozásra.

Felelős:     Alpolgármester
            Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Határidő:     2012. szeptember 

A 18. napirend tárgya: Javaslat a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  közszolgáltatási  szerződésének 
jóváhagyására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-193/3029/2012. sz. határozatot

Tárgy:   A CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit  Kft.-vel kötendő Közszolgáltatási  
  Szerződés jóváhagyása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  CINE-MIS  Moziüzemi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  közszolgáltatási  szerződésének 
jóváhagyására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
CINE-MIS  Moziüzemi  Szolgáltató  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  között 
kötendő Közszolgáltatási Szerződést az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

      2.   A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: azonnal

A 19. napirend tárgya: Javaslat közművelődési megállapodások meghosszabbítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-194/3030/2012. sz. határozatot

Tárgy  :   Közművelődési megállapodások módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  közművelődési 
megállapodások meghosszabbítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos polgármester, 
a  ,,Bükkalja  Táncszínház”  Alapítvány  részéről  Jóna  István  elnök között  a  közművelődési 
feladatellátás biztosítása érdekében 2011. június 16. napján kötött Megállapodás módosítását az 1. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos polgármester, 
Nyilas  Misi  Alapítvány részéről  Szabó  Sándor  elnök között  a  közművelődési  feladatellátás 
biztosítása érdekében 2011. június 16. napján kötött Megállapodás módosítását a 2. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal, 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos polgármester, 
a  Lévay József Közművelődési  Egyesület  részéről  Szabó Sándor elnök között  a közművelődési 
feladatellátás biztosítása érdekében 2011. június 16. napján kötött Megállapodás  módosítását a 3. 
sz. melléklet szerint  jóváhagyja. 
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal,

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos polgármester, 
Montázs  Drámapedagógiai  és  Közművelődési  Egyesület részéről  Püspöki  Péter  elnök között  a 
közművelődési  feladatellátás  biztosítása érdekében 2011. június 16.  napján kötött  Megállapodás 
módosítását a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal, 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos polgármester, 
Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület részéről Sélley Andrea elnök között a közművelődési 
feladatellátás biztosítása érdekében 2011. június 16. napján kötött Megállapodás  módosítását a 5. 
sz. melléklet szerint  jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal, 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat részéről Dr. Kriza Ákos polgármester, 
Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület részéről Darázs Richárd elnök között a 
közművelődési  feladatellátás  biztosítása érdekében 2011. június 16.  napján kötött  Megállapodás 
módosítását a 6. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő: azonnal, 

7. A  Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosítások aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik:              Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály
Határidő:             azonnal.

A 21. napirend tárgya: Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIVÍZ 
Miskolci  Vízmű  Kft.  közötti  -  települési  folyékony  hulladék 
gyűjtésére,  szállítására  és  ártalmatlanítására  szervezett  kötelező 
helyi  közszolgáltatás  ellátására  vonatkozó  -  Közszolgáltatási    
Szerződés meghosszabbítására
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-195/3032/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  MIVÍZ Kft.  között  VÜ-81.329-
1/2009.  számon létrejött,  a  települési  folyékony hulladék gyűjtésére,  szállítására és 
ártalmatlanítására  szervezett  kötelező  helyi  közszolgáltatás  ellátására  vonatkozó  - 
Közszolgáltatási Szerződés idejének meghosszabbítása.

Miskolc Megyei  Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
Önkormányzata  és  a  MIVÍZ  Miskolci  Vízmű  Kft.  közötti  -  települési  folyékony  hulladék 
gyűjtésére,  szállítására  és  ártalmatlanítására  szervezett  kötelező  helyi  közszolgáltatás  ellátására 
vonatkozó  -  Közszolgáltatási  Szerződés  meghosszabbítására” című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozta: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat és a MIVÍZ Kft. között 
VÜ-81.329-1/2009.  számon létrejött,  a  települési  folyékony hulladék  gyűjtésére,  szállítására  és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás ellátására vonatkozó - Közszolgáltatási 
Szerződés időtartamát módosító javaslatot és a szerződés módosítását az 1. számú mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Felelős: Dr. Kriza Ákos polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Közreműködik: MIVÍZ Kft.
Végrehajtást felügyeli: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: Azonnal

A 22. napirend tárgya: Javaslat  „Élhetőbb  környezet  kialakítása  az  Iránytű  Szociális 
Szolgálatnál  Gondozóházi  ellátás  fejlesztése  az  Észak-  Kiliáni 
Szolgáltatási  Központban  és  Gondozóházban–TIOP-3.4.2-11/1” 
című pályázat benyújtására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-196/3033/2012. sz. határozatot

Tárgy:„Élhetőbb  környezet  kialakítása  az  Iránytű  Szociális  Szolgálatnál  –  Gondozóházi 
ellátás  fejlesztése  az  Észak-  Kiliáni  Szolgáltatási  Központban és  Gondozóházban – 
TIOP-3.4.2-11/1” című pályázat benyújtása
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Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  ”Javaslat  a  Élhetőbb  környezet  
kialakítása az Iránytű Szociális Szolgálatnál - Gondozóházi ellátás fejlesztése az Észak- Kiliáni  
Szolgáltatási  Központban  és  Gondozóházban –  TIOP-3.4.2-11/1” című  pályázat  
benyújtásához„ című előterjesztést ,és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  a  „Élhetőbb  környezet  kialakítása  az  Iránytű  Szociális  Szolgálatnál  -  
Gondozóházi  ellátás  fejlesztése  az  Észak-  Kiliáni  Szolgáltatási  Központban  és  
Gondozóházban –  TIOP-3.4.2-11/1” címmel  pályázatot  nyújtson  be  fejlesztéséhez 
szükséges költségek támogatására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé. 

A  pályázat  összköltsége  – utófinanszírozás  keretében  -  47.196.566.-  Ft  (azaz: 
negyvenhétmillió-százkilencvenhatezer-ötszázhatvanhat  forint),  az  elnyerhető  támogatás 
összege  47.196.566.-  Ft (azaz:  negyvenhétmillió-  százkilencvenhatezer-ötszázhatvanhat 
forint). A projekt végrehajtásához 25% előleget lehet igénybe venni.

Projekt megvalósítás helyszíne: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 
Iránytű Szociális Szolgálat telephelye az Észak-kiliáni Szolgáltatási Központ és Gondozóház
3524 Miskolc, Kacsóh P. u. 6. hrsz.: 30118/10

Felelős:  Alpolgármester
Közreműködik:   Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázathoz  további  önerőt  szükséges  biztosítani, 
melynek  összege:  2.258.480.-  Ft (azaz:  kettőmillió-kettőszázötvennyolcezer-
négyszáznyolcvan forint), melyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének „Pályázati 
önrész” keretösszeg terhére finanszíroz.

Felelős: Alpolgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2013. december 31. 

A 23. napirend tárgya: Javaslat  “Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmód 
programok–lokális  színterek  munkahelyi  egészségfejlesztési 
programok TÁMOP 6.1.2/11/1” című pályázat benyújtására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  17  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  12  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-197/3034/2012. sz. határozatot

Tárgy: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok –  lokális színterek, 
Munkahelyi egészségfejlesztési programok TÁMOP 6.1.2/11/1 című pályázat 
benyújtása
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok –  lokális színterek, Munkahelyi egészségfejlesztési 
programok TÁMOP 6.1.2/11/1 című pályázat benyújtására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

4. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális 
színterek,  Munkahelyi  egészségfejlesztési  programok  TÁMOP  6.1.2/11/1”  címmel 
pályázatot nyújtson be egészségfejlesztési program támogatására a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség felé.

A pályázat összköltsége: 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
Az elnyerhető támogatás összege: 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
További önerő nem szükséges.
A pályázat utófinanszírozott.
Az igényelhető előleg maximális pályázati összeg esetén 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-
ötszázezer forint.
Projekt megvalósításának helyszíne: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
3525 Miskolc Városház tér 8.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály
Közreműködik: Főépítészi Főosztály
Határidő: azonnal

A 25. napirend tárgya: Javaslat  a  Miskolc  környezeti  állapotáról  és  az  Önkormányzat 
2011.  évi  környezetvédelmi  tevékenységéről  szóló  tájékoztató 
elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-198/3036/2012. sz. határozatot

Tárgy:Tájékoztató  Miskolc  környezeti  állapotáról  és  az  Önkormányzat  2011.  évi 
környezetvédelmi tevékenységéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc környezeti állapotáról 
és az Önkormányzat 2011. évi környezetvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Tájékoztató Miskolc környezeti állapotáról és az 
Önkormányzat 2011. évi környezetvédelmi tevékenységéről" című,    1. melléklet szerinti 
tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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2.  A Közgyűlés elrendeli, hogy Miskolc környezeti állapotáról a lakosságot széles körben - a 
lehetséges eszközök igénybevételével - tájékoztatni kell.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Főosztály
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A 26. napirend tárgya: Javaslat  a  Polgármester  Miskolc  Kistérség  Többcélú  Társulása 
Társulási Tanácsában végzett 2012. I félévi tevékenységéről szóló 
tájékoztató elfogadására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-199/3037/2012. sz. határozatot

Tárgy: Tájékoztató  a  Polgármester  Miskolc  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási 
Tanácsában végzett 2012. I. félévi tevékenységéről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a ,,Javaslat a Polgármester Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása  Társulási  Tanácsában  végzett  2012.  I.  félévi  tevékenységéről  szóló  tájékoztató 
elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a ,,Javaslat a Polgármester Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása  Társulási  Tanácsában  végzett  2012.  I.  félévi  tevékenységéről  szóló  tájékoztató 
elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és tudomásul veszi.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Kabinet
Közreműködik: Kistérségi Munkaszervezet
Határidő: azonnal
Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti, hogy a sürgősségi indítványok szavazása következik.

Az 1. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási 
területén  a  járművel  történő  díjköteles  várakozás  szabályairól 
szóló 26/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell döntenie 
a Közgyűlésnek. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
Kéri, szavazzanak.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10 fő) megalkotta a  24/2012. sz.  
önkormányzati rendeletét a "Miskolc Megyei Jogú Város  
közigazgatási  területén  a  járművel  történő  díjköteles  
várakozás  szabályairól  szóló  26/2010.  (VI.30.)  
önkormányzati rendelet módosításáról".
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A 2. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt 
vállalással megvalósuló út-, járda és közműépítések szervezéséről 
és  finanszírozási  rendszeréről  szóló  önkormányzati  rendelet 
megalkotására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés kapcsán egy rendelet megalkotásáról kell döntenie 
a Közgyűlésnek. A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 
Kéri, szavazzanak.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10 fő) megalkotta a  25/2012. sz.  
önkormányzati  rendeletét  a  "lakossági  kezdeményezésre  
önkormányzati részt vállalással megvalósuló út-, járda- és  
közműépítések  szervezéséről  és  finanszírozási  
rendszeréről".

A 3. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Komlóstetői  Általános  Iskola  néhány 
helyiségének  és  folyosójának,  illetve  a  Reményi  utcai  Tagóvoda 
szolgálati lakásának térítésmentes használatba adására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítvány nyújtott be, 
először kéri erről szavazzanak. 

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10 fő) el  fogadta az előterjesztői 
módosító indítványt. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról, 
figyelemmel az elfogadott módosító indítványra.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-200/3079/2012. sz. határozatot

Tárgy:  a Komlóstetői Általános Iskola II. épülettömbje néhány helyiségének és folyosójának 
térítésmentes használatba adása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat nevelési-oktatási  intézmények 
épületrészének térítésmentes használatba adására” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 

1. Miskolc  Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Komlóstetői Általános Iskola 
igazgatóját, hogy a 3533 Miskolc, Olvasztár u. 1. szám alatt található II. épülettömb 128-
as (20 m2 alapterületű), 129-es (60 m2 alapterületű) helyiségeit kizárólagosan a 
Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub, mint használatba vevő részére a Komlóstetői 
Fiatalok Klubjának üzemeltetésére 5 éves időtartamra térítésmentes használatba átadja. A 
II. épülettömbben található folyosót (135 m2 alapterületű), valamint a 127-es (18 m2 

alapterületű) és 133-as (18 m2 alapterületű) számmal jelzett szociális helyiségeket a Klub 
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és egy, az Iskola gyerekeiből álló Cserkészcsapat (750. sz. Nagy Lajos Király 
Cserkészcsapat) időben egymás közt megosztva, közösen használná. A használat során 
felmerülő rezsi költséget az Iskola fizeti, akinek nincs ÁFA fizetési kötelezettsége. Az Ötv. 
8. § rendelkezéseinek megfelelően közfeladatot lát el. 

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a Komlóstetői Általános Iskola igazgatóját a 
Használatba adási szerződés aláírására is.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Komlóstetői Általános Iskola igazgatója
Végrehajtást     felügyelő     Főosztály:    Humán Főosztály

Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. június 25.

A 4. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-201/3080/2012. sz. határozatot

Tárgy: Az Iránytű Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Iránytű Szociális Szolgálat 
alapító okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.  A Közgyűlés  az  Iránytű  Szociális  Szolgálat  alapító  okiratának  módosítását  2012.  június  21. 
napjától az alábbiak szerint jóváhagyja:

1.1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról  
szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény,  a szociális  igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló  
1993. évi III.  törvény,  valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII.31)Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.”

1.2. Az Alapító Okirat  2. pontjában megjelölt jogszabályban meghatározott közfeladatára 
vonatkozó szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
„jogszabályban  meghatározott  közfeladata:  szociális  és  gyermekjóléti  ellátást  nyújtó  
költségvetési szerv”

1.3. Az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott egyes szakfeladatszámok megjelölései a 
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 
rendelet szerint az alábbiak szerint módosulnak:
„841901 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai
 890441 Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás
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 890442 Foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  hosszabb  időtartamú  
közfoglalkoztatása”

1.4. Az Alapító Okirat 7. pontjában meghatározott egyes szakfeladatszámok megjelölései
az alábbiak szerint módosulnak:

       Régi szakfeladat szám                                             Új szakfeladat szám
„773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 770000 Kölcsönzés, operatív lízing

960200 Fodrászat, szépségápolás 960900 Máshová nem sorolható
            960400 Fizikai közérzetetjavító szolgáltatás egyéb személyi szolgáltatás 

(fodrászat, szépségápolás,
fizikai közérzet javító szolgáltatás)”

1.5. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44.”

1.6. Az Alapító Okiratot 12. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Épület helye hrsz
Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44. 14237

1.7. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési  
szerv.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. június 21.

2.  A Közgyűlés  elrendeli  az Alapító  Okirat  egységes  szerkezetbe  foglalását,  és  felhatalmazza a 
Polgármestert  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásba  vétele  iránti 
intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály

Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés hozzájárul, ahhoz, hogy a Miskolc,  Szentgyörgy u. 42-44.  sz. alatti 14237 hrsz-ú 
ingatlan intézményi rábízott vagyonként átadásra kerüljön az Iránytű Szociális Szolgálat részére.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:      azonnal
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Az 5. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a 
távhőszolgáltatás  ármegállapításával,  árváltoztatásával 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-202/3081/2012. sz. határozatot

Tárgy:Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  távhőszolgáltatás  ármegállapításával, 
árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalása

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  Miskolc Megyei  Jogú Város 
Közgyűlésének a távhőszolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Magyar  Energia  Hivatal  részére,  Miskolc 
közigazgatási  területére  vonatkozóan,  a  távhőszolgáltatás  ármegállapításával, 
árváltoztatásával kapcsolatosan a határozat melléklete szerinti állásfoglalást adja.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIHŐ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés állásfoglalását a Magyar Energia Hivatal részére írott formában a MIHŐ Kft. 
köteles megküldeni.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MIHŐ Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. július 10.

A 6. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  „Csemetekert”  elnevezésű  önkormányzati 
tulajdonú ingatlan-együttes ipari park célú fejlesztési területként 
történő  kijelölésére  és  a  megvalósításához  szükséges  további 
döntések meghozatalára

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-203/3103/2012. sz. határozatot

Tárgy: a  „Csemetekert”  elnevezésű  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan-együttes  ipari  park 
céljára történő kijelölése, és a fejlesztés megvalósításához szükséges további döntések 
meghozatala.

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „A  Csemetekert”  elnevezésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlan-együttes ipari park célú fejlesztési területként történő kijelölésére, 
és a fejlesztés megvalósításához szükséges további döntések meghozatalára.” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta:
 
1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése ipari park fejlesztés céljára kijelöli a Sajószentpéter, 

külterület, 063, 065 és 067 hrsz-ú, közel 70 ha területű, szántó művelési ágú, Csemetekertként 
ismert ingatlan-együttest. 

Utasítja  a  Miskolc  Holding Zrt-t.,  hogy készítse  elő  az  ingatlanok  apportálását  azok  nem 
pénzbeni  hozzájárulásként  történő rendelkezésre bocsátását  a  Miskolc  Holding Zrt.-be.  Az 
apportálás részletes feltételeit – megfelelő előkészítést követően – a közgyűlés egy későbbi 
határozatban állapítja meg.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt. 
A végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés az ingatlanok apportálásának előfeltételei ként az alábbi feladatok elvégzését 
határozza meg:
Az ingatlanok szántó  művelési  ágból  történő kivonása,  és  azok átminősítése  beépítetlen 
területté,  Sajószentpéter  Önkormányzat  helyi  építésügyi  szabályzata  módosításának 
kezdeményezése  az  ipari  park  fejlesztés  legoptimálisabb  végrehajtása  érdekében,  az 
ingatlanok  tehermentesítése,  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  és  Sajószentpéter  Város 
önkormányzatainak  írásba  foglalt  megállapodása  a  helyi  adóbevételek  megosztásáról, 
valamint  az,  hogy  a  Miskolc  Holding  Zrt.  a  Széchenyi  Terv  keretében  kiírt  ÉMOP 
pályázaton sikeresen vegyen részt, és a maximális támogatási összeget megnyerje. 
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt.
A végrehajtást felügyelő főosztály:  Gazdálkodási Főosztály
Határidő:  azonnal

3.) A Közgyűlés elhatározza a Sajószentpéter, külterület,  063, 065 és 067 hrsz.-ú ingatlanok 
termőföld  művelésből  való  kivonását,  amelynek  lebonyolítására  a  MIK  Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Zrt-t bízza meg a Miskolc Holding Zrt.  költségviselése  mellett, 
azzal, hogy amennyiben a későbbi apportálásra Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának felróható ok miatt nem kerül  sor,  a  földvédelmi  járulékot 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megfizeti a Miskolc Holding Zrt. részére. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Holding Zrt.
A végrehajtást felügyelő főosztály:   Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal
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4.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
mindaddig  megadja  az  ÉMOP  pályázathoz  szükséges  tulajdonosi  hozzájárulást  a 
Polgármester útján, amíg a Miskolc Holding Zrt. tulajdonjoga  apportálás  jogcímén  az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kerül.

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos

A 7. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  DSM  Nonprofit  Kft.  68,71  %-ot  képviselő 
üzletrészének a Magyar Államtól történő megszerzésére

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-204/3087/2012. sz. határozatot

Tárgy: a  DSM Nonprofit  Kft.  68,71  %-ot  képviselő  üzletrészének a  Magyar Államtól 
történő megszerzése 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-ot 
képviselő üzletrészének a Magyar Államtól történő megszerzésére” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy Miskolc  Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata a DSM Nonprofit Kft. 212.200 eFt névértékű, 68,71 %-os tulajdoni 
részesedést  megtestesítő,  a  Magyar  Állam  képviseletében  eljáró  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.  tulajdonában lévő üzletrészét megszerezze,  legfeljebb 82.000.000,- Ft, 
azaz Nyolcvankettő-millió Ft vételárért.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-os a Magyar Állam 
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő üzletrészének 
megszerzésére  a  2012.  évi  költségvetés  általános  tartaléka  terhére,  illetve  a  2013.  évi 
költségvetés terhére évenként 10.000.000,- Ft-ot, azaz Tíz-millió Forintot biztosít. 

3. A Közgyűlés a vételár további részét képező Önkormányzatot megillető bérleti díj Magyar 
Nemzeti  Vagyonkezelő Zrt.  részére történő engedményezéséhez 2012.-2021. évek közötti 
időszakban  hozzájárul.  Az  engedményezés  értéke  a  diósgyőri  sportlétesítmények 
használatáért a DSM Nonprofit Kft.-hez a Diósgyőr FC Kft.-től befolyó Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzatát  megillető,  a  jegy-  és  bérlet  bevétel  meghatározott  %-ában 
megállapított bérleti díj bevétel 68,71 %-os mértékéig, de a 10 év alatt összesen legfeljebb 
62 millió Ft összegig terjedhet.

4. Felhatalmazza  a  Polgármestert,  a  fenti  feltételeknek  megfelelő  üzletrész  adásvételi 
szerződés, illetve a kapcsolódó szerződések aláírására.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:          Gazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2012. december 31.

A 8. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  a  Görömbölyi  Kulturális  Egyesülettel  megkötött 
Közművelődési  Megállapodás  felmondására,  új  megállapodás 
megkötésére,  a  Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit  Kft. 
Alapító Okiratának módosítására, a Miskolci Kulturális Központ 
Nonprofit  Kft.-vel  megkötött  Közszolgáltatási  Szerződés 
módosítására  valamint  ingatlan  használatának  közcélú 
adományként történő biztosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  19  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-205/3094/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Görömbölyi Kulturális Egyesülettel megkötött Közművelődési Megállapodás 
felmondása, új megállapodás megkötése,  a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratának módosítása, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-
vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása valamint ingatlan 
használatának közcélú adományként történő biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Görömbölyi Kulturális 
Egyesülettel megkötött Közművelődési Megállapodás felmondására, új megállapodás megkötésére, 
a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására, a  Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására valamint 
ingatlan használatának közcélú adományként történő biztosítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. december 11. napján létrejött,  Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről Káli Sándor polgármester, és a Görömbölyi 
Kulturális Egyesület részéről Borkutiné Murányi Mária, elnök között (a továbbiakban: 
Felek) Görömböly városrész közművelődési feladatellátásának biztosítása érdekében 2010. 
április 1.- 2015. december 31. napja közötti időszakra kötött Közművelődési Megállapodást 
2012. július 31. napjára felmondja. A Felek között 2008.  december  11.  napján létrejött 
Használati Szerződés a  Közművelődési Megállapodással egyidejűleg, 2012. július 31. 
napjával megszűnik.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Közreműködik:              Jegyzői Kabinet
Határidő: azonnal 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felmondással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Közreműködik:             Jegyzői Kabinet
Határidő: 2012. június 30.

3. A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását 
az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Közreműködik:              Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

.
4.  A Közgyűlés felhatalmazza a  Polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti Alapító Okirat 

Módosítás, valamint a 2. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetű Alapító Okirat 
aláírására, és egyben utasítja a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a Cégbíróságon történő változásbejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Végrehajtást     felügyelő     főosztály  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. június 30.

    5. A Közgyűlés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel 2012. február 23. napján 
megkötött 745.100-2/2012. számú Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosítását a 3. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási 
Szerződés I. számú módosításának aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

6.  A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló Miskolc 42614 hrsz.-ú, Miskolc Szolártsik 
tér 4. szám alatt található 1813 m2 alapterületű kivett közösségi ház megnevezésű ingatlan 
(Görömbölyi Művelődési Ház) használatát  2012. augusztus 1. napjától határozatlan időre, a 
Közszolgáltatási Szerződés fennállásáig a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére 
közcélú  adományként  biztosítja.  Az  ingatlan  használatához  kapcsolódó  rezsiköltségek 
megfizetésére  a  Miskolci  Kulturális  Központ  Nonprofit  Kft.  köteles.  A  Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert a használatba adási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:              Humán Főosztály
Határidő: azonnal

7.  A Közgyűlés a Görömbölyi Kulturális Egyesülettel kötendő Közművelődési Megállapodást a 4. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a Közművelődési 
Megállapodás aláírására.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:   Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 31.

A 9. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  ,a  Magyar  Államkincstár  hiánypótlási  felhívása 
alapján  a  2012.  április  26.,  május  17.  napján  ,hozott  nevelési-
oktatási  intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok 
módosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint 12 határozati javaslatról kell dönteniük.
Kéri az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatról most szavazzanak.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-206/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  : Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-115/2774/2012. sz. határozat módosítása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-115/2774/2012.  sz.  határozatának  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

„1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  jelenleg  tagóvodaként  működő 
Napraforgó Tagóvodát  2012 július 31-től mint székhelyintézményt, Napraforgó Óvoda 
(3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18., OM: 028602) névvel működteti tovább.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés IV-115/2774/2012. sz. határozatának 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A Közgyűlés a jelenleg központi óvodaként működő Áfonyáskert Óvodát (3529 
Miskolc,  Áfonyás  u.  16.)  2012.  július  31-től,  a  Napraforgó Óvoda tagóvodájaként, 
Áfonyáskert  Tagóvoda  néven  működteti  tovább  és  az  Áfonyáskert  Óvoda  alapító 
okiratát 2012. július 31. napjával az alábbiak szerint (1.sz.melléklet) módosítja: 
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Az Alapító Okiratból törli:
-  a  bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései 
alapján adja ki.” szöveg

• az intézmény tagintézményei  címe részből Napraforgó Tagóvoda 3529 Miskolc, 
Gesztenyés u.18.,

• az intézmény neve, székhelye és címe részből „Áfonyáskert Óvoda (3529 Miskolc, 
Áfonyás u.16),”

-851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai  nevelés ellátás
• Az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre”
• az intézmény típusa részből”közintézmény” szöveget.
Az intézmény vezetőire vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
1992. évi XXII. évi Tv. a Munka Törvénykönyvéről
A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
1992. évi XXII. évi Tv. a Munka Törvénykönyvéről szöveget.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

-  a bevezető részt: a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
• az intézmény neve, székhelye és címe részt „Napraforgó Óvoda  3529 Miskolc, 

Gesztenyés  u.18.”, szöveget
• az intézmény tagintézményei címe  részt „ Áfonyáskert Óvoda (3529 Miskolc, 

Áfonyás   u.16), szöveggel
• az intézmény gazdálkodási jogköre részt „gazdálkodási besorolás” szöveggel.
• 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés
- 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
• 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása

Az intézmény vezetőjére vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről
Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza: 
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Az  Alapító  Okirat  módosítással  nem  érintett  pontjai  változatlan  tartalommal 
hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős  :  Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 31.”
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés IV-115/2774/2012. sz. határozatának 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A Közgyűlés a Napraforgó Óvodához (3529 Miskolc, Gesztenyés u.18.) a Benedek 
Elek  Óvodát  (3516  Miskolc,  Szolártsik  tér  1.),  valamint  a  Várhegy  u.Tagóvodát 
(Miskolc,Várhegy u. 2) 2012. szeptember 1. napjával beolvadással integrálja.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 1.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

4.) A Közgyűlés IV-115/2774/2012. sz. határozatának 6. pontja az alábbiak szerint módosul.

„6. A Közgyűlés az Napraforgó Óvoda alapító okiratát 2012. szeptember 1. napjával 
az  alábbiak  szerint (I/1.sz  .melléklet)  módosítja.(Jelen  előterjesztésben  a  2.sz. 
melléklet)

Az Alapító Okiratból törli:
- az intézmény tagintézményei: Áfonyás kert Tagóvoda, 3529 Miskolc Áfonyás u. 16. 
szöveget 
- az alapítás éve részből : Áfonyás u.: 1978
- az intézménybe felvehető maximális létszám: Áfonyás u.:180 fő (2 cs. tornaszoba), 
Gesztenyés u.: 150 (2 cs tornaszoba), Középszer u. 240 fő, Petneházy u. 90 fő.
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat  szerinti 
besorolása szövegrészből:
841907 Technikai szakfeladat
Az intézmény alaptevékenysége:
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos, a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
b.)  integráltan  fejleszthető  a  megismerő  funkció  vagy a  viselkedés  rendellenessége 
miatt
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
- az intézmény működési körzete: Áfonyáskert Óvoda: Áfonyás u.
-  A  feladatellátást  szolgáló  ingatlan  vagyon:  a  14050  hrsz.-on  5530  m2 területű 
ingatlanon lévő (Áfonyás u.16.) óvodaépület. 

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- az intézmény tagintézményei,címe: Benedek Elek Tagóvoda,3516 Miskolc, Szolártsik 
tér1., Várhegy úti Tagóvoda 3519 Miskolc, Várhegy u.2.
-Alapítás éve: Szolártsik tér 1. 1970, Várhegy u. 2. 1954
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- az intézménybe felvehető maximális létszám: Gesztenyés u.: 200 fő, Középszer u. 
200 fő, Petneházy u. 75 fő,Szolártsik tér 100fő, Várhegy u.100fő
Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
- az intézmény működési körzete: Napraforgó Óvoda: Áfonyás u.

Benedek Elek Tagóvoda:
Apátsági u., Ághegy u., Ághegyi pincesor, Bacsinszky A. u., Borbély u., Cukrász 

u., Csemetekert u., Cserép u., Csermák u., Dapsy L. u., Deák F. u., Déli 
u.,  Egyetértés u.,  Erzsébet királyné u., Esztergályos u., Felhő u., Fuvola u., 
Ginzery u., Görömbölyi pincesor, Harsányi u., Hejő köz, Hordó u., Kaffka M. 
u., Kárpitos u., Kovács u., Kozma A. u., Kőműves u., Lakatos u., Lavotta u., 
Lehár F. u., Madár u., Meredek köz, Nagy Nagyszentbenedek dűlő, Pesti u. 56-
tól végig, Rózsavölgyi u., Simándy P. u., Szabó E. u., Szabó K. u., Szabó Z. u.,  
Szolártsik tér,  Szőlő  u.,  Tapolcai  u.,  Tárogató  u.,Tégla  u.,  Temetőalja  u., 
Templomhegy u., Tücsök u., Vízirózsa u., Áchim A. u., Almáskert  u.,  Bárczay 
u.,  Benedek  alja  u.,  Csabavezér  u.  2-től  144-ig  páros,  Gárdonyi  G.  u., 
Gránátalma u., Haladás u., Hejő u., Igazság u., Jegenyés u., Kapitány  u., 
Káplár u., Károli G. tér, Kürt u., Mécses u., Mésztelep u., Mésztelepi kolónia, 
Május 1 telep, Nándorfehérvári u., Nádas u., Nagyszalonta u.,Nagycsermőke 
dűlő,  Negyvennyolcas  utca,  Pillangó  u.,  Próbatétel  u.,  Rodostó  u.,  Sátor  u., 
Segesvári u.,  Síp u., Sütő J. u.,  Szeretet u.,  Szózat u., Tábortűz u., Tallér u., 
Templom u., Töltés u., Vadrózsa u., Zászló u., Ács u., Asztalos u., Bádogos u.,  
Balassi  u.,Beniczky  L.  u.,Bizony  Á.  u.,  Boglárka  u.,  Bognár  u.,  Cement  u., 
Cementgyári u., Cseresznyés u., Dália u., Dohány u., Dr. Kalocsay K. u., Egri u., 
Egres u., Eszperantó u., Farkas A. u., Fogarasi u., Futó u., Gátőr u., Garbai  S. 
u., Görgős u., Híd u., Hock J. u., Izsó M. u., Kázmér u., Kertész u., Koboz u., 
Kő u., Málnás u., Malom u., Mész u., Nagyszebeni u., Nagyváradi u.,Pesti u. 2-
től  54-ig  páros,  Pöltenberg  E.  u.,  Pusztaszeri  u.,  Rozmaring  u.,  Szalag  u., 
Szamóca köz, Szirmai u., Szűcs S. u., Világ u.
Várhegy u. Óvoda: 
Abaúji u., Adriányi J. u., Apát u., Aradi u., Aradi sétány, Ásító dűlő, Baghy Gy. 

u., Bagoly u., Bakonyi u., Barlang u., Bártfai u.,  Beregi u.,  Bencés u., 
Bencések útja, Benedeki pincesor, Bokros u., Branyiszkó u., Brassói u., Csabai 
út, Csizmadia u., Denevér u., Dési H. I. u., Dimitrov hegy, Egyetem u., Enyedi 
Gy. u., Esze u., Fagyöngy u., Fajdos dűlő, Fajdos u., Fecske u., Fenyő u., 
Fürj u., Gáma dűlő,  Garas  S.  u.,   Gerle  u.,  Görömbölyi  u.,  Gubás  u., 
Győri u., Harkály u., Hattyú u., Homonnai u., Iglói u., Imreh Zs. u., Isaszegi u., 
Jogász u., Katona J. u., Károlyi M. u., Késmárki u., Kisbenedek u., Kishonti 
u., Kis kőkötő u., Kis Kőkötő dűlő, Kiss J. u., Kmetty J. u., Kócsag u., Lenkei u., 
Léva u., Lilaakác u., Lőcsi u., Máriássy  u., Mátra u., Mérnök u., Mészáros u., 
Mihályka, Miskolctapolcai u., Monostor u., Nagykőkötő, Nyitrai u., Pákozd u., 
Páva u., Perzsák dűlő, Püspöklak u.,  Rimaszom bati u., Rozsnyó u., Ruttkay 
Gy.  u.  Sellő  dűlő,  Selmeci  u.,  Sirály  u.,  Szatmáry  K.  P.  u.,  Szebeni  u., 
Szentbenedekhegyi u., Szitakötő u., Szűrcsapó u., Tanító u., Tavasz u., Thaly K. 
u., Tímár u., Tornai u., Trencsényi u., Ungvári u., Újjáépítés u., Vadgalamb u., 
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Váradi u., Várhegy u., Verne Gy. u., Viola u., Zárda u., Zempléni u., Zilahi u., 
Zólyomi u., Zsórioldal dűlő.
A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon : részben 
„42596  hrsz.-on  2271  m2 területű  ingatlanon  lévő  (Szolártsik  tér  1.) 
óvodaépület, a 45018 hrsz.-on 2367 m2-en lévő (Várhegy u. 2.)  óvodaépület,” 
szöveggel

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. szeptember 1.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés IV-115/2774/2012. sz. határozatának 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. A Közgyűlés a Benedek Elek Óvoda Megszüntető Okiratát a (I/2.sz. melléklet )szerint 
jóváhagyja.(Jelen előterjesztésben a 3.sz. melléklet)

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés IV-115/2774/2012.sz. Határozatának módosítással nem érintett pontjai változatlanul 
hatályosak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti II. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-207/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-116/2774/2012.sz.  határozatának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:
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1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-116/2774/2012.  sz.  határozatának  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

„1. A Közgyűlés a Szinva-Népkerti Óvodához (3530 Miskolc, Hadirokkantak u.14) a 
Pitypang Óvodát ( 3528 Miskolc,Fövényszer u. 35.) valamint a Selyemréti Tagóvodát 
(3527 Miskolc, Selyemrét u.28.) 2012. szeptember 1. napjával beolvadással integrálja.

Felelős: Polgármester
      Végrehajtásért felelős:       Jegyzői Kabinet 

Közreműködik  :  Humán Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 1.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

2.) A Közgyűlés IV-116/2774/2012. sz. határozatának 6. pontja az alábbiak szerint módosul.

„6. A Közgyűlés a Szinva-Népkerti Óvoda Alapító Okiratát 2012. szeptember 1. napjával az 
alábbiak szerint (II/1. sz. melléklet) módosítja. (Jelen előterjesztésben a 4.sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törli:
- az intézmény neve szövegből „Szinva-Népkerti Óvoda„ szövegrész,
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből „Hadirokkantak u.: 
210 fő (1 cs. tornaszoba)” szöveg.

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása:
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoz-
tatás)

 56100 Éttermi mozgó vendéglátás
Az intézmény vezetőire vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
1992. évi XXII. évi Tv. a Munka Törvénykönyvéről
A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
1992. évi XXII. évi Tv. a Munka Törvénykönyvéről

Az intézmény alaptevékenysége:
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe  értelmi fogyatékos, a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
b.)  integráltan  fejleszthető  a  megismerő  funkció  vagy a  viselkedés  rendellenessége  miatt 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.
- az intézmény típusa részből”közintézmény”szöveg
- az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre” szöveg
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Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- az intézmény neve szövegrész „Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda„ szöveggel,
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám részt „Hadirokkantak u.: 200 fő” 
szöveggel.
„Az intézmény tagintézményei,címe: Pitypang Tagóvoda

3528 Miskolc, Fövényszer u. 35.
Selyemréti Tagóvoda
3527 Miskolc, Selyemrét u. 38.
Az alapítás éve: Fövényszer u.:  1986 
(használatba vétel: 2000)
Selyemrét u.:    1965

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
Fövényszer u.  200 fő
Selyemrét u.    100 fő

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851013 
Nemzetiségi óvodai nevelés 
856099 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
561000 Éttermi mozgó vendéglátás 
- az intézmény gazdálkodási jogköre részt „gazdálkodási besorolása” szöveggel

Az intézmény körzete:
Fövényszer u. Óvoda
Alföld u., Alkotmány u., Babér u., Bajza u., Balassa u., Balaton u., Barkóczy u., Benkő S. 
u. Berettyó u., Berzsenyi D. u., Bodrog u., Bornemissza u., Csele u., Csokonai u., Csonka 
u., Dráva u., Duna u., Egressy G. u., Forgács A. u., Fövényszer u., Franklin u., Ganz Á. 
u., Garam u., Gutenberg u., Gvadányi u., Gyöngyösi u., Hollán E. u., Ipoly u., Iskola u., 
Istvánffy u., Jendrassik Gy. u., Jósva u., Kapos u., Kisfaludy u., Koppány u., Köris u., 
Körös u., Laborc u., Lahner u., Lajta u., Latorca u., Levél u., Lokomotív u., Martin K. 
u., Mező u., Mura u., Ottlik G. u., Pánczél u., Pilinszky J. u., Poprád u., Pósa L. u., Rába 
u., Radnóti u., Régész u., Rét u., Sík u., Sió u., Stromfeld u., Szénfy u., Szrogh S. u., 
Takta u., Tapoly u., Tarló u., Templom tér, Temes u., Tisza u., Tóth P. u., Velence u., Visó 
u., Zagyva u., Zala u., Zsedényi u.,Akácos u., Árvácska u., Babits M. u., Barát u., 
Benczúr Gy. u., Berekkert u., Bogáncs u., Erkel F. u., Fáskert u., Fekete homok u., 
Fekete M. u., Gémeskert, Hajnóczy J. u., Halom u., Harang u., Jenkei u., Kaptár u., 
Kassák L. u., Kelet u., Koromházi u.,  Magyar L. u., Mályva u., Marek J. u., Méz u., 
Miskolci u., Mohostó u., Nagy L. u.,  Óvoda u., Pipacs u., Pólya J. u., Posta u., Rák u., 
Retek u., Sárosi Gy. u., Somlai A. u., Szacsvay u., Szalai A. u.,Szerb A. u., Szép u., Széna 
u. Szirmay A. u., Tarcsay V. u., Új élet u., Új kert, Váci M. u.Akácos u., Árvácska u., 
Babits M. u., Barát u., Benczúr Gy. u., Berekkert u., Bogáncs u., Erkel F. u., Fáskert u., 
Fekete homok u., Fekete M. u., Gémeskert, Hajnóczy J. u., Halom u., Harang u., Jenkei 
u., Kaptár u., Kassák L. u., Kelet u., Koromházi u.,  Magyar L. u., Mályva u., Marek J. 
u., Méz u., Miskolci u., Mohostó u., Nagy L.u., Óvoda u., Pipacs u., Pólya J. u., Posta u., 
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Rák u., Retek u., Sárosi Gy. u., Somlai A. u., Szacsvay u., Szalai A. u., Szerb A. u., Szép 
u., Széna u. Szirmay A. u., Tarcsay V. u., Új élet u., Új kert, Váci M. u.

Selyemrét u. Óvoda 
Augusztus 20. u., Baross G. u., Berekkert u., Boldva u., Bólyai J. u., Buzogány u., Éder 
Gy. u., Fonoda u., Harmat u., Hernád u., Hűtőházi u., József A. u., Kandó K. Tér, Kandó 
K. u., Kartács u., Katona kert, Kőrösi Cs. S. u., Latabár E. u., MÁV-telep u., Selyemrét 
u., Sorompó u.,  Szekerész u., Szinva u.,Szondy Gy. u., Tüzér u., Üteg u., Váltó u., Vitéz 
u., Zielinszky u. 

Az intézmény vezetőire vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről”

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012.szeptember 1.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

3.) A Közgyűlés IV-116/2774/2012. sz. határozatának 9. pontja az alábbiak szerint módosul.

„9.  A Közgyűlés  a  Pitypang  Óvoda  megszüntető  Okiratát  a II/2.sz.  melléklet szerint 
jóváhagyja (Jelen előterjesztésben az 5.sz. Melléklet).

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

A Közgyűlés a IV-116/2774/2012.sz. Határozatának módosítással nem érintett pontjai változatlanul 
hatályosak.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  III.  határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti III. határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-208/3096//2012. sz. határozatot

T  árgy  : Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-117/2774/2012.sz.határozatának 
módosítására

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.)Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-117/2774/2012.  sz.  határozatának  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul.

„1.  Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése az  Avas és  Környéke Óvodai  Gazdasági 
Igazgatóság  Alapító  Okiratát 2012. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint (III/1. sz. 
melléklet) módosítja.(Jelen előterjesztésben a 6.sz. melléklet) 

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 
hozzá tartozó, önállóan működő óvodákkal szöveg részből „Szinva-Népkerti 
Óvoda„ szöveg.
A  bevezető  részből: "Jelen  alapító  okiratot  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján 
adja ki." szöveg 
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből:
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg,
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 
hozzá tartozó, önállóan működő óvodákkal szövegrészből "Pitypang Óvoda (3529 
Miskolc, Fövényszer u. 35.), Benedek Elek Óvoda (3519 Miskolc, Szolártsik tér 1., 
Napraforgó Tagóvoda, Áfonyáskert Óvoda, Szirmai Tagóvoda, Mész u. Tagóvoda” 
- az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre” szöveg
- az intézmény típusa részből „közintézmény” szöveg

Az Alapító Okirat kiegészül:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendeletre vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
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- az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat 
szerinti besorolása szövegrészben:

„6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562100 Rendezvényi étkeztetés” szöveggel,

  
- Gazdálkodási jogköre: A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 
hozzá tartozó, önállóan működő óvodákkal szövegrészben: „Eszterlánc 
Néphagyományőrző Óvoda"Pitypang Tagóvoda, Benedek Elek Tagóvoda, Napraforgó 
Óvoda (3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18.)” szöveggel.
-Az intézmény gazdálkodási jogköre részt „gazdálkodási besorolás” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosul:

- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveg a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII.  tv.  a  Munka  Törvénykönyvéről”  szöveg  a  „2012.  évi  I.  tv.  a  Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 1.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

A Közgyűlés  IV-117/2774/2012.  sz.  határozatának módosítással  nem érintett  pontjai  változatlan 
tartalommal hatályosak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslatról.

A Közgyűlés  15  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  14  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti IV. határozati javaslatot, és meghozta a
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VI-209/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  : Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-118/2774/2012.sz.határozatának 
módosítására

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-118/2774/2012.  sz.  határozatának  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul.

„ 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  Martin János Szakképző Iskola Alapító 
Okiratának módosítását  2012.  szeptember  1.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja 
(IV/1. sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben az 7.sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törli:
1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009. 
(XII.19.) Kormányrendelet 
telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 
3519 Miskolc, Tapolcai u.17. 
3508 Miskolc, Szeretet u. 5.

Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, és beszédfogyatékos a megismerő funkciók 
vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  enyhe  értelmi  és  beszédfogyatékos,  a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
„Az intézmény típusa:” pontnál a „közintézmény” megnevezés.

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
szakiskolai oktatása (9–10. évfolyam)

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

80226 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű 
felnőttoktatás
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Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás
Képesség-kibontakoztató felkészítés 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8414032 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Az intézményvezetőre 
vonatkozó 
foglalkoztatási 
jogviszonyt 
szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási 
jogviszonyt 
szabályozza:

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, 
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást 
szolgáló ingatlan 
vagyon:

A 14.049  hrsz.-on  3.306  m2  területű  ingatlanon  lévő 
iskolaépület  és  műhely,  a  14.006  hrsz.-on  4.567  m2 

területű ingatlanon lévő iskolaépület,  valamint  a  14.05 
hrsz.-on 5.893 m2 területű ingatlanon lévő Iskolaépület, 
és a 45519 hrsz -on 603m2 ingatlanon lévő óvodaépület.

Az Alapító Okirat mellékletéből törli:
Régi OKJ szerint kifutóban oktatható szakmák
Középsúlyos értelmileg akadályozottaknak:

Szakma megnevezése Azonosító szám
Képzési idő

év
Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő 
szövő 24112/2001 sz 2

Konyhai munka, konyhai 
kisegítő munka 2846/17/2004. sz. 2

Enyhe fokban értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozottaknak:

Szakma megnevezése Azonosító szám Képzési idő
Év

Asztalos 33 5262 01 3

Kárpitos 33 5262 06 3

Látássérülteknek:

Szakma OKJ szám Képzési idő
Év

Kerámiakészítő 31 5292 08 3

Központi programok szerint

Szakma 
megnevezése Azonosító szám

Képzési idő

Év

Kerámiakészítő 31 5292 08 2

168



Nőiruha-készítő 33 5276 05 3

Kárpitos 33 5262 06 2

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális képzési idő
OKJ 
szerint év
(óra)

Kt. 50. § szerint
év  (óra)

Gépi forgácsoló és 
részképesítései 31 521 09 1000 00 00 2 év

(2000 óra)
4 év
(4000 óra)

- Esztergályos 31 521 09 0100 31 01 (1000 óra)

2 év
(2000) óra

- Fogazó 31 521 09 0100 31 02 (350 óra)
-Fűrészipari 
szerszámélező 31 521 09 0100 31 03 (350 óra)

-Köszörűs 31 521 09 0100 31 04 (650 óra)
-Marós 31 521 09 0100 31 05 (1000 óra)

Optikai üvegcsiszoló 31 725 01 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Órás 33 521 07 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Számítógép-szerelő,
-karbantartó 33 523 01 1000 2 év

(2000 óra)
3 év
(3000 óra)

Burkoló és 
részképesítései 33 582 03 1000 00 00 2 év

(2000 óra)
4 év
(4000 óra)

- Hidegburkoló 33 582 03 0100 31 01 (650 óra) 2 év
(2000 óra)- Melegburkoló 33 582 03 0100 31 02 (550 óra)

- Parkettás 33 582 03 0100 31 03 (550 óra)
Festő, mázoló és
Tapétázó és 
részképesítései

33 582 04 1000 00 00 2 év
(2000 óra9

4 év
(4000 óra)

- Mázoló, lakkozó 33 582 04 0100 21 01 (650 óra)
2 év
(2000 óra)

- Plakátragasztó 33 582 04 0100 21 02 (100 óra)
- Szobafestő 33 582 04 0100 31 01 (1300 óra)
- Tapétázó 33 582 04 0100 31 02 (550 óra)
Kőműves és 
részképesítései 31 582 15 1000 00 00 2 év

(2000 óra)
4 év
(4000 óra)

- Beton- és 
vasbetonkészítő 31 582 15 0100 21 01 (350 óra)

2 év
(2000 óra)

- Építési kisgépkezelő 31 582 15 0100 31 01 (150 óra)
- Építményvakoló 
kőműves 31 582 15 0100 21 02 (300 óra)

- Épületfalazó 
kőműves 31 582 15 0100 21 03 (350 óra)

- Gépi vakoló 31 582 15 0100 31 02 (150 óra)
Kalapos, sapka- és
Kesztyűkészítő és 
részképesítései

31 542 01 0000 00 00 (1600 óra)
2 év
(2000 óra)

- Kalapos, 
sapkakészítő

31 542 01 0100 31 01 (1000 óra)
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- Kesztyűs 31 542 01 0100 31 02 (800 óra)
Szabó és 
részképesítései 33 542 05

- Fehérnemű-készítő 33 542 05 0100 21 01 (400 óra)

2 év
(2000 óra)

- Lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02 (400 óra)
- Munkaruha- és 
védőruha-készítő 33 542 05 0100 21 03 (400 óra)

- Textiltermék-
összeállító 33 542 05 0100 21 04 (150 óra)

Elágazásai::
- Csecsemő- és
gyermekruha-készítő

33 542 05 0010 33 01 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)Férfiszabó 33 542 05 0010 33 02

Női szabó 33 542 05 0010 33 03
Bútorasztalos és 
részképesítései 33 543 01 1000 00 00 2 év

(2000 óra)
4 év
4000 óra

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 (300 óra)

2 év
(2000 óra)

- Fa- és bútoripari 
gépkezelő 33 543 01 0100 31 01 (500 óra)

- Faesztergályos 33 543 01 0100 21 02 (300 óra)
- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 (400 óra)
Épületasztalos és 
részképesítése 31 582 08 1000 00 00 2 év

(1800 óra)
4 év
(3600 óra)

- Fűrészipari 
gépkezelő 31 582 08 0100 21 01 (300 óra) 2 év

(2000 óra)
Kárpitos és 
részképesítése 33 542 04 1000 00 00 2 év

(2000 óra)
4 év
(4000 óra)

- Bútorkárpitos 33 542 04 0100 31 01 (1000 óra) 2 év
(2000 óra)

Bolti eladó és 
részképesítései 31 341 01

- Bútor- és lakástextil-
eladó 31 341 01 0010 31 01

2 év
(2500 óra)

3 év
(3000 óra)

- Élelmiszer- és 
vegyiáru-eladó 31 341 01 0010 31 02

- Műszakicikk eladó 31 341 01 0010 31 03
- Porcelán- és 
edényárú-eladó 31 341 01 0010 31 04

- Ruházati eladó 31 341 01 0010 31 05
- Zöldség-gyümölcs 
eladó 31 341 01 0010 31 06

Szakács és 
részképesítései 33 811 03 1000 00 00 2 év

(2000 óra)
4 év
(4000 óra)

- Gyorséttermi- és 
ételeladó 33 811 03 0100 31 01 (350 óra) 2 év(2000 óra)
- Konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01 (150 óra)
Vendéglős 
részképesítése: 52 811 02 

- Étkezdés 52 811 02 0100 31 01 (500 óra) 2 év
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(2000 óra)
Takarító és 
részképesítése 31 814 01 0000 00 00 (600 óra) 2 év

(2000 óra)
- Takarítógép-kezelő 31 814 01 0100 31 01 300 óra

Üvegcsiszoló 31 543 09 0000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Gazda 33 621 02 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Kertész elágazásai: 2 év
(2000 óra)

- Dohánykertész 31 622 01 0010 31 01 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

- Gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

- Szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03 2 év
(2000 óra)

- Cukorkagyártó 33 541 01 0100 31 01 (450 óra) 2 év
(2000 óra)

- Csokoládétermék-
gyártó 33 541 01 0100 31 02 (500 óra)

- Kávé- és 
pótkávégyártó 33 541 01 0100 31 03 (300 óra)

Speciális (adaptált) képzési programok:
Adoptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális
 képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Bútorasztalos 
részképesítései 3354301 1000

- Asztalosipari szerelő 33 543 01 0100 21 01 2 13327-1/2008. (VIII. 
1.)

- Fatermékgyártó 33 543 01 0100 31 02 2 13327-9/2008. (VIII. 
1.)

Bőrdíszműves 
elágazása
 - Bőrtárgykészítő

31 542 02 0100 31 01 2 13327-4/2008. (VIII. 
1.)

Festő, mázoló és
tapétázó 33 582 04 1000 00 00 4 13327-10/2008. 

(VIII. 1.)
Adoptált részképesítés 
Iparitermék-bontó 31 521 08 0100 21 03 2 13327-11/2008. 

(VIII. 1.)

Kőműves 31 582 15 1000 00 00 4 13327-14/2008. 
(VIII. 1.)

Adoptált részképesítés 
Konyhai kisegítő 33 811 03 0100 21 01 2 13327-13/2008. 

(VIII. 1.)
Adoptált részképesítés 
Étkezdés 52 811 02 0100 31 01 2 18246-1/2009. (10. 

16.)
Irodai asszisztens és 
adoptált részképesítése 33 346 01 1000 0000 3 18246-3/2009. (10. 

16.)
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Számítógépes 
adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 12723-1/2008. (IX. 

26.)

Szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 4 13327-19/2008. 
(VIII. 1.)

Takarító 31 814 01 0000 00 00 2 13327-20/2008. 
(VIII. 1.)

Adoptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 13327-3/2008. (VIII. 
1.)

Cipész, cipőkészítő, 
cipőjavító 33 542 02 1000 00 00 3 13327-7/2008. (VIII. 

1.)

Üvegcsiszoló 31 543 09 0000 00 00 3 13327-24/2008. 
(VIII. 1.)

Adoptált szakképesítések hallássérültek számára

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 4 13327-5/2008. (VIII. 
1.)

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 4 13327-6/2008. (VIII. 
1.)

Irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 13327-12/2008. 
(VIII. 1.)

Szakács 33 811 03 1000 00 00 4 13327-16/2008. 
(VIII. 1.)

Számítógép-szerelő,
-karbantartó 33 523 01 1000 00 00 3 MeH EKK ügyszám:

XIX-849/2/2008.
Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 4 FVM 25207/1/2009.
Kertész 31 622 01 3 FVM 25207/1/2009.
Pék 33 541 04 0000 00 00 3 FVM 25207/1/2009.

Adoptált szakképesítések látássérültek számára:
Adoptált rész-
szakképesítés
megnevezése

OKJ száma
Maximális
képzési idő 
(év)

Jóváhagyás
i
szám

Számítógépes 
adatrögzítő 52 347 03 0100 31 01 2 13327-17/2008. 

(VIII. 1.)
Telefonkezelő, 
ügyféltájékoztató 52 347 03 0100 31 02 2 13327-21/2008. 

(VIII. 1.)
Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 2 FVM 25207/1/2009.
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1993. évi LXXIX. törvény 2009. évi XLIX. törvénnyel történő módosítása és a
24/2009. (X. 30.) SZMM rendelete szerint
Alternatív (előrehozott) 3 éves képzési idejű szakképesítések:
A szakképesítés/elágazás 
megnevezése

A szakképesítés/
elágazás azonosítószáma

Maximális
képzési idő (év)

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 3
Édesipari termékgyártó 33 541 01 0000 00 00 3
Férfiszabó 33 542 05 0010 31 02 3
Festő, mázoló és tapétázó 33 582 04 1000 00 00 3
Gépi forgácsló 31 521 09 0100 00 00 3
Kőműves 31 582 15 1000 00 00 3
Női szabó 33 542 05 0010 31 02 3
Optikai üvegcsiszoló 31 725 01 0000 00 00 3

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
2011. évi CXCV. törvény 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet

telephelyei: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 33. 
3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. 
3529 Miskolc, Áfonyás u. 16.

a.)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  értelmi  (enyhe,  középsúlyos)  és 
beszédfogyatékos,  autista,  több  fogyatékosság  esetén  halmozottan  fogyatékos,  a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai 
oktatása (9–10. évfolyam)

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a 
szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása 
a szakképzési évfolyamokon

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
gyakorlati felnőttoktatás

Képességkibontakoztatás - Integrációs felkészítés - IPR-es program működtetése
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841403 Város, községgazdélkodási m.n.s. szolgáltatások
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 

hosszabb időtartamú
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Az intézményvezetőre 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza: 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2012.  évi  I.  törvény  a  Munka  Törvénykönyvéről,  
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozza:

1992.  évi  XXXIII.  törvény  a  közalkalmazottak 
jogállásáról,  
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

A feladatellátást szolgáló 
ingatlan vagyon:

A  14.049  hrsz.-on  3.306  m2  területű  ingatlanon  lévő 
iskolaépület  és  műhely,  a  14.006  hrsz.-on  4.567  m2 

területű  ingatlanon  lévő  iskolaépület,  valamint  a  14.05 
hrsz.-on 5.893 m2 területű ingatlanon lévő Iskolaépület, 
és a 14050.hrsz.-on lévő 5530 m2 területű óvodaépület.

 
Az alapító Okirat mellékletét kiegészíti:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális képzési idő
OKJ szerint
év(óra)

Kt. 50. § szerint év 
(óra)

Gépi forgácsoló és 
részképesítései 31 521 09 1000 00 00 2 év

(2000 óra)
3 év
(3000 óra)

- Esztergályos 31 521 09 0001 31 01 1 év
(1000 óra)

2 év
(2000) óra-Köszörűs 31 521 09 0001 31 04 1 év

(1000 óra)

-Marós 31 521 09 0001 31 05 1 év
(1000 óra)

Szabó elágazásai 33 542 05
- Fehérnemű-készítő 33 542 05 0010 21 01 (400 óra)

2 év
(2000 óra)

- Lakástextil-készítő 33 542 05 0100 21 02 (200 óra)
- Munkaruha- és 
védőruha-készítő 33 542 05 0100 21 03 (250 óra)

- Textiltermék-
összeállító 33 542 05 0100 21 04 (250 óra)

Bútorasztalos 
és részképesítései 33 543 01 1000 00 00 2 év

(3000 óra)
3 év
(3000 óra)

- Asztalosipari 
gépkezelő 33 543 01 0100 31 03 (940 óra) 3000 óra

- Asztalosipari 
szerelő 33 543 01 0100 21 01 (300 óra) 2 év

(2000 óra)- Faipari 
alapmegmunkáló 33 543 01 0100 21 03 (640 óra)

Épületasztalos és 
részképesítése 31 582 08 1000 00 00 2 év

(1800 óra)
4 év
(3000 óra)

Kárpitos 33 542 04 1000 00 00 2 év
(2000 óra)

3 év
(3000 óra)

Szakács és 
részképesítései 33 811 03 1000 00 00 2 év

(2300 óra)
3 év
(3000 óra)

Gazda és 
részképesítései: 33 621 02 1000 00 00 2 év

(2000 óra)
3 év
(3000 óra)
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Speciális (adaptált) képzési programok:
Adoptált szakképesítések tanulásban akadályozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális
képzési 
idő (év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált 
részszakképesítés
- Asztalosipari szerelő

33 543 01 0100 21 01 2 13327-1/2008. 
(VIII. 1.)

Bőrdíszműves adaptált 
elágazás
 - Bőrtárgykészítő

31 542 02 0100 31 01 2 13327-4/2008. 
(VIII. 1.)

Adaptált irodai 
asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 18246-3/2009. (10. 

16.)
Adaptált 
részszakképesítés
Számítógépes 
adatrögzítő

52 347 03 0100 31 01 2 12723-1/2008. (IX. 
26.)

Adoptált szakképesítések mozgáskorlátozottak számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési 
idő (év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Bőrdíszműves 33 542 01 1000 00 00 3 13327-3/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Cipész, cipőkészítő, 
cipőjavító

33 542 02 1000 00 00 3 13327-7/2008. 
(VIII. 1.)

Adoptált szakképesítések hallássérültek számára

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési 
idő 
(év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 4 13327-6/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Irodai asszisztens 33 346 01 1000 0000 3 13327-12/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Szakács 33 811 03 1000 00 00 4 13327-16/2008. 

(VIII. 1.)
Adaptált szakképesítés
Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 4 FVM 

25207/1/2009.
Adaptált szakképesítés
Kertész 31 622 01 3 FVM 

25207/1/2009.
Adaptált szakképesítés
Pék 33 541 04 0000 00 00 3 FVM 

25207/1/2009.
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Adoptált szakképesítések látássérültek számára:

Szakképesítés
megnevezése OKJ száma

Maximális 
képzési 
idő (év)

Jóváhagyási
szám

Adaptált szakképesítés
Számítógépes 
adatrögzítő

52 347 03 0100 31 01 2 13327-17/2008. 
(VIII. 1.)

Adaptált szakképesítés
Telefonkezelő, 
ügyféltájékoztató

52 347 03 0100 31 02 2 13327-21/2008. 
(VIII. 1.)

Adaptált szakképesítés
Virágkötő 33 215 02 0100 31 02 2 FVM 

25207/1/2009.
Adaptált szakképesítés
Fazekas 31 215 02 0010 31 04 3 2/26231/2009.

Adaptált szakképesítés
Kosárfonó és 
fonottbútor készítő

31 215 02 0010 31 07 3 10/26231/2009.

Adaptált szakképesítés
Szőnyegszövő 31 215 02 0010 31 08 3 7/26231/2009

Az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tanulók részére a közoktatásról szóló 
1993. évi törvény 27.§ (4) bekezdése szerinti szakiskolai nevelés és oktatás keretében 
folytatott képzésben 3 éves képzési idejű szakképesítések a 133./2001 (VII. 18.)Korm. 
rendelet értelmében:

A 
szakképesítés/elágazás 
megnevezése

A szakképesítés/
elágazás
azonosítószáma

Maximális
képzési idő
(év)

Férfiszabó 33 542 05 0010 33 02 3
Gépi forgácsoló 31 521 09 1000 00 00 3
Női szabó 33 542 05 0010 33 03 3

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. szeptember 1.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :   azonnal

A Közgyűlés IV-118/2774/2012. sz.  határozatának módosítással nem érintett  pontjai  változatlan 
tartalommal hatályosak.
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Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti V. határozati javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti V. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-210/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-  120/2799/2012.sz.  határozatának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-120/2799/2012.  sz.  határozatának  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul.

„1.  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Százszorszép  Óvoda Alapító  Okiratának 
módosítását  2012.  július  1.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja  (2.  sz.  melléklet):  (Jelen 
előterjesztésben az 8.sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 
-az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre”
-az intézmény típusa részből” közintézmény”szöveg
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Százszorszép 240 
fő, Reményi u. 120 fő, Bársony J. u. 240 fő, Aba u. 150fő (50 fő bérlemény)” szöveg,

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti  besorolása 
szövegrészből a:
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása

8559 M.n.s. egyéb oktatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid dőtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,

- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:

a.)  integráltan  fejleszthető  beszédfogyatékos,  enyhe  értelmi 
fogyatékos,  a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenessége 
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b.) integráltan fejleszthető a megismerő  funkció vagy a viselkedés 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása” 
szöveg,
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Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX. törvény,  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. törvény,  valamint az 
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” 
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Százszorszép 200  fő, 
Reményi u. 100 fő, Bársony J. u. 200 fő, Aba u. 125 fő (+1 csoport tornaszoba)” 
szöveggel
- Az intézmény gazdálkodási jogköre részben „gazdálkodási besorolás” szöveggel
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851013 

Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:

- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 1.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  IV-120/2799/2012.  sz.  határozatának módosítással  nem érintett  pontjai  változatlan 
tartalommal hatályosak.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester: Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  VI.  határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti VI. határozati javaslatot, és meghozta a
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VI-211/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :   Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-   119/2799/2012.  sz.  határozatának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-119/2799/2012.  sz.  határozatának  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul.

„1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a  József úti Óvoda Alapító Okiratának módosítását 
2012. július 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja (1. sz. melléklet):  (Jelen előterjesztésben a 
9.sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 
-az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre” szöveg
-Az intézmény típusa részből” közintézmény”szöveg
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „József u.: 210+10 
fő, Brigád u. 120 fő, Mátyás király u. 150 fő (1 csoport tornaszoba), Dózsa Gy. u. 120 

fő, Szent László u. 120 fő” szöveg,

Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti  besorolása 
szövegrészből a:
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
85992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,

- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:

a.)  integráltan  fejleszthető  beszédfogyatékos,  enyhe 
értelmifogyatékos,  a  megismerő  funkció  vagy  aviselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b.)  integráltan fejleszthető a megismerő  funkció vagy a viselkedés 
rendellenessége  miatt  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  ellátása” 
szöveg,
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Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény,  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény,  valamint  az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt   „József u.: 175+10  fő, 
Brigád u. 100 fő, Mátyás király u. 125 fő (1 csoport tornaszoba), Dózsa Gy. u. 100 fő, Szent 
László u. 100 fő ” szöveggel
- az intézmény gazdálkodási jogköre részben „gazdálkodási besorolás” 
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szöveggel
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység”szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. július 1.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés IV-119/2799/2012.  sz.  határozatának módosítással  nem érintett  pontjai  változatlan 
tartalommal hatályosak.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  VII.  határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti VII. határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-212/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :   Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-   94/2682/2012.sz.  határozatának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  IV-94/2682/2012.sz.  határozatának  7.)  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

„1. A Közgyűlés a Batsányi János Óvoda alapító okiratának módosítását 2012. augusztus  30. 
napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (2. sz. melléklet)  (Jelen előterjesztésben az 10.sz. 
melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

- a bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 
- Az intézmény tagintézményei, címe részből a „Vasgyári Tagóvoda 3533 Miskolc, Kabar 
u. 1.” szöveg,
- Az intézmény alapítás éve szövegrészből a „Kabar u.  1897” szöveg,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészből a „Kabar u.  88 fő, 
Fő u.  30 fő, Könyves K. u. 125 fő, Szeder u. 108 fő, Batsányi u. 240 fő” szöveg,
- az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre”
- az intézmény típusa részből” közintézmény”szöveg

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből a: 
„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
85992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,
„890441 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás-„
- Az intézmény alaptevékenysége szövegen belül a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása szövegrészből „Érvényes: 2011. augusztus 31-ig:

a.) integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelfogyatékos, a 
megismerő  funkció  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra 
visszavezethető tartós  és  súlyos  rendellenessége 
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b.)  integráltan  fejleszthető  a  megismerő  funkció  vagy  a  viselkedés 
rendellenessége  miatt  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  ellátása” 
szöveg
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- Az intézmény körzete szövegből „Vasgyári     Óvoda   
Alsószinva u., Ballagi Károly u., Battyhány sor, Bólyai, Csermőkei u., Felsőszinva u., 
Fürdő u., Glanzer M.u., Gózon L. u.,  Hajnal u., Hamerák M. u., Irma u., Jászai M. u., 
Jedlik Á. u., Kabar u., Kerpely A. u., Kismagashegy, Kokilla u., Kórház u., Középruzsin 
u.,   Kristály  u.,  Krókusz  u.,  Lónyai  M.  u.,  Magashegy,  Magyar u.,  Mányoki  Á.  u., 
Martinász  u.,  Máv  77-es  őrház,  Máv  Vasgyári  6-os  őrház,  Mester  u.,  Nádastó  u, 
Nagymagashegy u, Nagymagashegy 070658/0002, Ó u., Ógyár tér, Örömhegy u.,  Örös 
u., Pléh S. u., Puskin u., Sándor u.,  Sétány u., Tavasz u., Técsey Ferenc u.,  Téglagyár u., 
Topiczer J. u., Varga oldal, Vasöntő u., Vörös u.” szöveg

- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szövegrészből:
„23443/13 hrsz.-ú, 2394 m2 területű ingatlanon lévő (Kabar u.1.) óvodaépület” szöveg  

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX. törvény,  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. törvény,  valamint az 
államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám szövegrészt „Fő u. 25 fő, Könyves 
K. u.  120 fő, Szeder u. 100 fő, Batsányi u. 200 fő” szöveggel.
- Az intézmény körzete szövegrészt: „Szeder u. Óvoda  
Alsószinva u., Ballagi Károly u., Battyhány sor, Bólyai,  Csermőkei u., Felsőszinva u., 
Fürdő u., Glanzer M.u., Gózon L. u.,  Hajnal u., Hamerák M. u., Irma u., Jászai M. u., 
Jedlik Á. u., Kabar u., Kerpely A. u., Kismagashegy, Kokilla u., Kórház u., Középruzsin 
u.,   Kristály  u.,  Krókusz  u.,  Lónyai  M.  u.,  Magashegy,  Magyar u.,  Mányoki  Á.  u., 
Martinász  u.,  Máv  77-es  őrház,  Máv  Vasgyári  6-os  őrház,  Mester  u.,  Nádastó  u, 
Nagymagashegy u, Nagymagashegy 070658/0002, Ó u., Ógyár tér, Örömhegy u.,  Örös 
u., Pléh S. u., Puskin u., Sándor u.,  Sétány u., Tavasz u., Técsey Ferenc u.,  Téglagyár u., 
Topiczer J. u., Varga oldal, Vasöntő u., Vörös u.”  szöveggel  
- Az intézmény gazdálkodási jogköre részben „gazdálkodási besorolás” szöveggel
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészt
„851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
855937 M.n.s. egyéb felnőtt oktatás

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása” szöveggel
890441 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 

évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,

- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.
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Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 30.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés IV-94/2682/2012.sz. Határozatának 8.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„8. A Közgyűlés a  Belváros-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság alapító okiratának 
módosítását 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja: (3 sz. melléklet) 
(Jelen előterjesztésben az 11. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből: a "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet  vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 
- Az intézmény gazdálkodási jogköre részből „gazdálkodási jogköre” 
- Az intézmény típusa részből” közintézmény, közszolgáltató”szöveg
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből:

„851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
841907 Technikai szakfeladat

890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés”

• Gazdálkodási jogköre a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a 
hozzá tartozó, önállóan működő óvodákkal szövegrészből "Vasgyári u. Tagóvoda" 
szöveg

Az Alapító Okiratot kiegészíti: 
- a bevezető részben „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletre vonatkozó 
rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel

- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészt

„6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
490441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveggel 

 562917 Munkahelyi étkeztetés”
-„ 890441  Rövid időtartalmú közfoglakoztatás szöveggel
- 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
-Az intézmény gazdálkodási jogköre részben „gazdálkodási besorolás” szöveggel

Az Alapító Okiratban módosítja:

- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  IV-94/2682  /2012.sz  határozatának  módosítással  nem  érintett  pontjai  változatlan 
tartalommal hatályosak.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  VIII.  határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti VIII. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-213/3096/2012. sz. határozatot

Tárgy: Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-93/2681/2012. sz.  határozatának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  IV-93/2681/2012. sz. határozatának 8. pontja az 
alábbiak szerint módosul.

„8.  A  Közgyűlés  a  21.  Sz.  Általános  Iskola alapító  okiratának  módosítását  2012. 
augusztus 30.  napjával  az  alábbiak  szerint  jóváhagyja:  (2.  sz.  melléklet)  (Jelen 
előterjesztésben a 12. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,
- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Móra Ferenc Általános Iskola, 3535 
Miskolc, Móra F. u. 1/a.”szöveg,
- Az intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés, 
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Móra F. u.: 448 
fő” szöveg,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészből:
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai  nevelése” 
szöveg,
-„6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és a 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
- Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
 közfoglalkoztatás)” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete telephely tekintetében:” cím,
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből a „31.864. hrsz.-on 8.357 m2 
területű ingatlanon lévő (Móra F. u. 1/a.) iskolaépület, valamint” szöveg,
Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészből: 
- az 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás” szöveg,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása

b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása.

c.)  a  szegregáltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása.
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Érvényes 2011. szeptember 1-től:
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
c.) a szegregáltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.” szöveg,
-  az  alaptevékenységéből  a -  „Mintaadó intézmény,  referenciahely,  jó  gyakorlatok 
átadása, terjesztése” szöveg,
-   Az  intézmény  működési  körzete  székhely  tekintetében:  az  utcanevek  közül  a 
„Kishajtás dűlő”.
 
Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” 
szöveggel,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészt: 
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évf.)
-  a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal,
- az „56 Vendéglátás” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók ellátása
-  a szakértői  bizottság szakértői  véleménye alapján szegregáltan oktatható egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási 
zavarral) küzdő tanulók ellátása” szöveggel,
- Az intézmény működési körzetét az „Előhegy u. 3.” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-  „Az  intézmény  típusa  szövegrészben  a  8  évfolyammal  működő  nevelési-oktatási 
intézmény szöveget a „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
-  „Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:”  szöveget  „Államháztartási  szakágazati  besorolása:”  és  a  „Az 
alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:” szövegre,
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-„Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- - az intézmény törzsszámát a 072614 számról a 472614 számra.
-  „Az  intézmény  működési  körzete  székhely  tekintetében”  szöveget  „Az  intézmény 
működési körzete” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 30.”

Felelős:          Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :          Humán Főosztály
Határidő:          azonnal

2) A Közgyűlés IV-93/2681/2012. sz. határozatának 9. pontja az alábbiak szerint módosul.

„9. A Közgyűlés a  Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol  Két Tanítási Nyelvű 
Iskola  alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 30. napjával az alábbiak szerint 
jóváhagyja: (3. sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben a 13. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,
- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Gárdonyi Géza Általános és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, 3508 Miskolc, Szeretet u. 5.” szöveg,
- Az intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Szeretet u.: 254 
fő” szöveg,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészből a:
„Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  általános  iskolai  tanulószobai  nevelése” 
szöveg,
-„6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és a 682002 szakfeladat szám,
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- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete a Gárdonyi Tagiskolában:” cím,
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből „A 41.102 hrsz.-on 7.173 m2 
területű ingatlanon lévő (Szeretet u. 5.) iskolaépület.” szöveg,
- az alaptevékenységen belül az:
 - „1. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol, német)”,
- „1. évfolyamtól rajz emelt szintű oktatása” szöveg,
a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből
 „Érvényes 2011. augusztus 31-ig:

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.

b.)  az  integráltan  oktatható,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének organikus  okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos a megis-
merő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részt: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” 
szöveggel,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészt: 
a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évf.)
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal,
- - az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos  tanulási,  figyelem-  vagy  magatartásszabályozási  zavarral)  küzdő  tanulók 
ellátása” szöveggel,
az alaptevékenységen belül az:
-  „1.  évfolyamtól  angol  nyelv  emelt  szintű  oktatása  a  székhelyen  és  a 
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tagintézményben”,
- „1. évfolyamtól német nyelv emelt szintű oktatása a székhelyen” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-  „Az  intézmény  típusa  szövegrészben  a  8  évfolyammal  működő  nevelési-oktatási 
intézmény szöveget a „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
-  „Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:”  szöveget  „Államháztartási  szakágazati  besorolása:”  és  a  „Az 
alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:” szövegre,
- Az alaptevékenységen belül az:
- az „1. évfolyamtól felmenő rendszerben angol-magyar két tanítási nyelvű nevelés és 
oktatás”  szöveget  az  „1.  évfolyamtól  felmenő  rendszerben  angol-magyar  két  tanítási 
nyelvű nevelés és oktatás a székhelyen” szövegre,
- a „3. évfolyamtól számítástechnika emelt szintű oktatása szöveget a „3. évfolyamtól 
számítástechnika emelt szintű oktatása a tagintézményben” szövegre,
- „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási 
besorolása” címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 30.”

Felelős:          Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :          Humán Főosztály
Határidő:          azonnal

3.) A Közgyűlés IV-93/2681/2012. sz. határozata az alábbi 12.) ponttal egészül ki:

„12. A Közgyűlés a Benedek Elek Óvoda alapító okiratát  2012. augusztus 30. napjával az 
alábbiak (14. sz. melléklet) szerint módosítja:

Az Alapító Okiratból törli:
- az intézmény tagintézményei, címe részből” Mész u. Tagóvoda”3508 Miskolc, Mész 
u.3.”
- az alapítás éve: Mész u.: 1980,
- az intézménybe felvehető gyermeklétszám: Mész u. 90 fő
- feladat ellátást szolgáló vagyon: részből” a 41722.hrsz-on 4344 m2 területű ingatlanon 
lévő (Mész u.3) óvodaépület” szöveget.
- működési körzet:  Mész  u. Óvoda

Áchim A. u.,  Almáskert u., Bárczay u., Benedek alja u., 
Csabavezér  u.  2-től  144-ig  páros,  Gárdonyi  G.  u., 
Gránátalma u., Haladás u., Hejő u., Igazság u., Jegenyés 
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u., Kapitány u., Káplár u., Károli G. tér, Kürt u., Mécses 
u.,  Mésztelep  u.,  Mésztelepi  kolónia,  Május  1  telep, 
Nándorfehérvári u., Nádas u., Nagyszalonta u.,
Nagycsermőke  dűlő,  Negyvennyolcas  utca,  Pillangó  u., 
Próbatétel  u.,  Rodostó u.,  Sátor  u.,  Segesvári  u.,  Síp u., 
Sütő  J.  u.,  Szeretet  u.,  Szózat  u.,  Tábortűz  u.,  Tallér 
u.,Templom  u.,  Töltés  u.,  Vadrózsa  u.,  Zászló  u. 

Ács u., Asztalos u., Bádogos u., Balassi u., Beniczky L. 
u.,  Bizony  Á.  u.,  Boglárka  u.,  Bognár  u.,  Cement  u., 
Cementgyári u., Cseresznyés u., Dália u., Dohány u., Dr. 
Kalocsay K. u., Egri u., Egres u., Eszperantó u., Farkas 
A. u., Fogarasi u., Futó u., Gátőr u., Garbai S. u., Görgős 
u., Híd u., Hock J. u., Izsó M. u., Kázmér u., Kertész u., 
Koboz  u.,  Kő  u.,  Málnás  u.,  Malom  u.,  Mész  u., 
Nagyszebeni u., Nagyváradi u., Pesti u. 2-től 54-ig páros, 
Pöltenberg E. u., Pusztaszeri u., Rozmaring u., Szalag u., 
Szamóca köz, Szirmai u., Szűcs S. u., Világ u.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 30.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A  Közgyűlés  IV-93/2681/2012  sz.  határozatának  módosítással  nem  érintett  további  pontjai 
változatlan tartalommal hatályosak.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  XI.  határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti IX. határozati javaslatot, és meghozta a

VI-214/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :   Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-105/2773/2012. sz.  határozatának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-105/2773/2012. sz. határozatának 2. pontja az 
alábbiak szerint módosul.
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„2.  A Közgyűlés az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratát 2012. július 1. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. (1. sz. 
melléklet) (Jelen előterjesztésben a 15. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,
- Az intézmény székhelye, címe részből a „Bem József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a”szöveg,
- Az intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés, 
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészből
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” 
szöveg,
- „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg, 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)” szöveg,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az:
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
- Az intézmény típusa szövegrészt a „8 évfolyammal működő általános iskola,
12 évfolyammal működő alapfokú művészetoktatási intézmény” szöveggel, 
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészt: 
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- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- a „68 Ingatlanügyletek” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal.

Az Alapító Okiratban módosítja:
-  „Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:”  szöveget  „Államháztartási  szakágazati  besorolása:”  és  a  „Az 
alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása:” 
szövegre,
 -  az intézmény egységei szövegrészben a: „8 évfolyammal működő nevelési-oktatási 
intézmény” szöveget a: „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
- Az intézmény nevét „Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény-ről Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény”-re,
- Az intézmény székhelyét „Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény-ről Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény”-re,
- Az intézmény székhelyének címét „3521 Miskolc, Miskolci út 38/a-ról, 3528 Miskolc 
Csele u. 14.” címre,
- Az intézmény tagintézményét „Arany János Általános Iskolá-ról Bem József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény”-re,
- Az intézmény tagintézményének címét „3528 Miskolc Csele u. 14.-ről, 3521 Miskolc, 
Miskolci út 38/a.”-ra,
- Az intézmény működési körzete székhely tekintetében szöveget „Az intézmény 
működési körzete tagintézmény tekintetében” szövegre, 
-  Az intézmény működési körzete telephely tekintetében szöveget „Az intézmény 
működési körzete székhely tekintetében” szövegre,
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály 
Határidő: 2012. július 1.”
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :   Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2) A Közgyűlés IV-105/2773/2012. sz. határozatának 10. pontja az alábbiak szerint módosul.

„10.  A Közgyűlés az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosítását 2012. augusztus 30. napjával az alábbiak 
szerint jóváhagyja. (2. sz. melléklet) (Jelen előterjesztésben a 16. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

- Az intézmény tagintézménye, címe részből a „Bem József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a” szöveg,
- „Az intézmény tagintézménye, címe szöveg”,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám szövegrészből a „Miskolci u.: 340 
fő” szöveg,
- „Az intézmény működési körzete tagintézmény tekintetében:” cím,
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon részből a „49035. hrsz.-on 7.412 m2 
területű ingatlanon lévő (Miskolci u. 38/a) iskolaépület” szöveg,
Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása: 
szövegrészből:
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás” szöveg,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az:
„a.) az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos a megis-merő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanu-
lók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészt: 
- az „56 Vendéglátás” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos  tanulási,  figyelem-  vagy  magatartásszabályozási  zavarral)  küzdő  tanulók 
ellátása” szöveggel,
-  az  alapfokú  művészetoktatás  tekintetében  az  intézménybe  felvehető  maximális 
tanulólétszám:  -  képző-  és  iparművészet  (képzőművészet  tanszak,  festészet  tanszak) 
szöveget a „grafika” szöveggel,
- az alaptevékenysége szövegrész első bekezdését a „grafika” szöveggel,
- az alaptevékenység alapfokú művészetoktatás tekintetében: oktatott művészeti ágak: – 
képző- és iparművészet (képzőművészet, festészet tanszak) szöveget a „grafika” szöveg-
gel.
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Az Alapító Okiratban módosítja:
-  az  alapfokú  művészetoktatás  tekintetében  az  intézménybe  felvehető  maximális 
tanulólétszám:  -  színművészet-bábművészet  (színművészet  tanszak)  szövegben  a 
színművészet szöveget „színjáték” szövegre,
-  az  alaptevékenysége  szövegrész  első  bekezdésében  valamint  az  alaptevékenysége 
alapfokú művészetoktatás tekintetében szövegben a színművészet szöveget „színjáték” 
szövegre
- az Alaptevékenysége szövegrészen belül az:
- 3. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol, német) szöveget „3. évfo-
lyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol)” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 30.”

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :          Humán Főosztály
Határidő:  azonnal

3.)  Miskolc Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  IV-105/2773/2012. sz.  határozatának 12. pontja az 
alábbiak szerint módosul.

„12.  A Közgyűlés  kötelezi  az  Arany János  Általános  Iskola  és  Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  és  a Pitypang  Óvoda  vezetőjét,  hogy  az  Alapító  Okiratban  bekövetkezett 
változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15

        napon belül
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  :    Humán Főosztály
Határidő:  azonnal

4. A Közgyűlés IV-105/2773/2012.sz. Határozata az alábbi 15.) ponttal egészül ki:

„ 15. A Közgyűlés a Pitypang Óvoda alapító okiratát 2012. augusztus 30. napjával az alábbiak 
(17. sz. melléklet.) szerint módosítja:

Az Alapító Okiratból törli:
• az intézmény tagintézményei, címe részből” Szirmai Tagóvoda”3521 Miskolc, Óvoda u.7.”
• az alapítás éve: Óvoda u.: 1960,
• az intézménybe felvehető gyermeklétszám: Óvoda u. 90 fő
• feladat ellátást szolgáló vagyon: részből” a 49654.hrsz-on 1528 m2 területű ingatlanon lévő 

(Óvoda u.7) óvodaépület” szöveget.
működési körzet : Szirmai  Óvoda 
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Akácos u., Árvácska u., Babits M. u., Barát u., Benczúr 
Gy. u., Berekkert u., Bogáncs u., Erkel F. u., Fáskert u., 
Fekete homok u., Fekete M. u., Gémeskert, Hajnóczy J. u., 
Halom u., Harang u., Jenkei u., Kaptár u., Kassák L. u., 
Kelet u., Koromházi u.,  Magyar L. u., Mályva u., Marek 
J. u., Méz u., Miskolci u., Mohostó u., Nagy L. u., Óvoda 
u., Pipacs u., Pólya J. u., Posta u., Rák u., Retek u., Sárosi 
Gy. u., Somlai A. u., Szacsvay u., Szalai A. u., Szerb A. u., 
Szép u., Széna u. Szirmay A. u., Tarcsay V. u., Új élet u., 
Új kert, Váci M. u.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 30”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő  :  azonnal

A Közgyűlés  V-105/2773/2012. sz.  határozatának  módosítással  nem érintett  pontjai  változatlan 
tartalommal hatályosak.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti X. határozati javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti X. határozati javaslatot.

VI-215/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :   Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  IV-113/2775/2012.  sz.  határozatának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IV-113/2775/2012. sz. határozatának 1. pontja 
az alábbiak szerint módosul:

„1.  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bársony-Hunyadi Általános Iskolában a 
2012/2013.  tanévben első  és  ötödik  évfolyamon,  a  továbbiakban felmenő rendszerben 
közoktatási típusú sportiskolai osztály indítását engedélyezi.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.”
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés IV-113/2775/2012. sz. határozatának 2. pontja az alábbiak szerint módosul.

„2.  A  Közgyűlés  a  Bársony-Hunyadi  Általános  Iskola  beiskolázási  körzetét  - 
közoktatási  típusú  sportiskolai  osztályok  tekintetében  -  Miskolc  város  területére 
vonatkozóan határozza meg.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: 2012. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés IV-113/2775/2012. sz. határozatának 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.  A Közgyűlés a Bársony-Hunyadi  Általános Iskola alapító okiratát 2012. augusztus 
31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja. (1. sz. melléklet)  (Jelen előterjesztésben a 
18. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,
- Az intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés, 
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészből:
- a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évf.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” 
szöveg,
- az 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás” szöveg,
- a „6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szöveg 
- az intézmény szakágazati számaiból a 682001 és 682002 szakfeladat szám,
- szakfeladatok megnevezései közül:
a „közcélú foglalkoztatás, 
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)” szöveg,
 az Alaptevékenysége szövegrészen belül az:
- az „1. évfolyamtól idegen nyelv emelt szintű oktatása (angol, német)” szöveg,
- a „3. évfolyamtól emelt szintű informatika képzés” szöveg,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből 
az:
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„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 

beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulók ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:

a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása

b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésé-
nek súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:
- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja 
ki.” szöveggel,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészt:
- az „56 Vendéglátás” szakfeladatszámmal és szöveggel,
- az Alaptevékenysége szövegrészen belül a
- az „1. évfolyamtól idegen nyelv (angol) emelt szintű oktatása a székhelyen és 
tagintézményben” szöveggel,
- az „1. évfolyamtól idegen nyelv (német) emelt szintű oktatása a tagintézményben” 
szöveggel,
- az „1. évfolyamtól emelt szintű informatika képzés a székhelyen és a 
tagintézményben” szöveggel,
- Légúti betegségben szenvedő tanulók prevenciójának és utógondozásának biztosítása 
„a székhelyen” szöveggel,
- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt:
„-  a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  integráltan  oktatható 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
ellátása a székhelyen,
- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók ellátása a tagintézményben” szöveggel,
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-
4. évf.)
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évf.)
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése szöveggel,
- 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása,
- 68 Ingatlanügyletek” szakfeladatszámmal és szöveggel,
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- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt:
-  „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a 680001 és a 680002 szakfeladat számokkal,
- alaptevékenysége szövegrészt „közoktatási  típusú  sportiskolai  osztályok 
működtetése a tagintézményben” szöveggel,
- „Az intézmény működési körzete közoktatási  típusú  sportiskolai  osztályok 
tekintetében: Miskolc város” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosítja:
- „Az intézmény típusa szövegrészben a 8 évfolyammal működő nevelési-oktatási 
intézmény szöveget a „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
- „Az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása:”  szöveget „Államháztartási szakágazati besorolása:”  és a „Az 
alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:” 
szövegre,
-„Az intézmény gazdálkodási jogköre” címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a 
„1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről” szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés IV-113/2775/2012.  sz. határozatának módosítással  nem érintett  pontjai változatlan 
tartalommal hatályosak.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  XI.  határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XI. határozati javaslatot, és meghozta a 
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VI-216/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :   Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  V-131/2834/2012.  sz.  határozatának 
módosítása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási felhívása alapján a 2012. április 26., május 17. napján hozott nevelési-oktatási 
intézményekkel  kapcsolatos  közgyűlési  határozatok módosítására” című előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozza:

1.)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  V-131/2834/2012.  sz.  határozatának  1.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

„1. A Közgyűlés a Központi Leánykollégiumot jogutód nélkül megszünteti, a megszüntető 
okiratot (1. sz. melléklet) jóváhagyja. (Jelen előterjesztésben a 19. sz. melléklet)

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért     felelős  : Humán Főosztály
Határidő: azonnal

 2.) A Közgyűlés V-131/2834/2012. sz. határozatának 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. A Közgyűlés a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény 
alapító okiratát 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint jóváhagyja.  (2. sz. melléklet) 
(Jelen előterjesztésben a 20. sz. melléklet)

Az Alapító Okiratból törlésre kerül:

- a bevezető részből a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki” szöveg,
- Az intézmény típusa szövegrészből: a „közintézmény” megnevezés,
- Alaptevékenysége általános iskola tekintetében szövegrészben:  

- az Alapfokú művészetoktatás keretében szövegből a: „színművészet” szöveg,
 - az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészből az 
„Érvényes 2011. augusztus 31-ig:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető  tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása.
Érvényes 2011. szeptember 1-től:
„a)  az  integráltan  oktatható  testi,  érzékszervi,  enyhe  értelmi,  beszédfogyatékos,  a 
megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos  rendellenességével 
küzdő tanulók ellátása.
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b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével  küzdő tanulók ellátása.” szöveg,
- Az  alaptevékenység(ek)  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti  besorolása 
szövegrészből:
a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (1-4. évf.),
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évf.),
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése, valamint a
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveg,
- az „5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás” szöveg,
- az intézmény szakágazati számaiból a:  „6820- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan  bérbeadása, 
üzemeltetése” szöveg, valamint a 682001 és a 682002 szakfeladat számot,
- szakfeladatok megnevezései közül: a „közcélú foglalkoztatás, Közhasznú foglalkoztatás 
(bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)” szöveg.
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza szövegrészből, 
valamint az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyszövegrészből: 
az: „1992. évi XXII. tv.” szöveg.

Az Alapító Okiratot kiegészíti:

- A bevezető részben: a „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- Az intézmény típusa szövegrészt a „8 évfolyammal működő általános iskola, 12 
évfolyammal működő alapfokú művészetoktatási intézmény” szöveggel, 

- „Az intézmény telephelyei: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
3525 Miskolc, Dayka G. u. 6.”  szöveggel.

- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, művészetoktatás tekintetében 
szövegrészben a zeneművészet szöveget a: 
„Zeneművészeti ág tekintetében:
- 2026/2027. tanévig érvényes tanszak elnevezések:
zongora, hegedű, gordonka, fuvola, blockflöte, gitár, trombita, klarinét, szaxofon, ütő, 
kamarazene, zenekar,

- 2012. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben érvényes új tanszak elnevezések:
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
Rézfúvós tanszak: trombita, tuba
Akkordikus tanszak: gitár, ütő
Billentyűs tanszak: zongora
Vonós tanszak: hegedű, gordonka
Zeneismeret tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus” szöveggel,

- a Táncművészet szöveget a: „(Néptánc, Moderntánc, Társastánc, Balett tanszak)” 
szöveggel,
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- az alaptevékenységen belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása szövegrészt az: „ a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók ellátása” 
szöveggel. 

- Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása szövegrészt:
- a „Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf.),
- a Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf.),
- a Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése, és
- a Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szöveggel,
- a szakfeladatok megnevezése szövegrészt: „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveggel,
- az intézmény szakágazati számait a: 
- az „56- Vendéglátás” szakfeladat számmal és szöveggel,
-„68-Ingatlanügyletek” szöveggel, valamint a „680001” és a „680002” szakfeladat számokkal.
- Az alaptevékenysége általános iskola tekintetében szövegrészben:
- Alapfokú művészetoktatás keretében szöveget: a „furulya”, „színjáték”  és a „grafika” 
szöveggel, a 
- 3. évfolyamtól emelt szintű idegen: angol nyelv és számítástechnika oktatása szövegrészt: 
„francia” szöveggel. 
- A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon szöveget a: „valamint a 2.667. hrsz-ú ingatlanon 
lévő (Palóczy u. 1.) épület konyhája, előtere és kiszolgáló helyiségei a pince szinten összesen 
160,36 m2 alapterülettel, a földszinten összesen 893,3 m2 alapterülettel” szöveggel.

Az Alapító Okiratot módosítja:
- az intézmény egységei szövegrészben a: 8 évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 
szöveget a: „8 évfolyammal működő általános iskola” szövegre,
- Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, művészetoktatás tekintetében 
szövegben: a Színjáték szöveget „Szín- és bábművészet (Színjáték tanszak)” szövegre, a 
Festészet, Képzőművészet szöveget „Képző- és iparművészet (Képzőművészet, Grafika és 
Festészet tanszak)” szövegre,
- Az alaptevékenysége: „- 3. évfolyamtól emelt szintű idegen: angol nyelv és  számítástechnika 
oktatása” szövegrészben a számítástechnika szöveget informatika szövegre,
-  „Az  intézmény  szakágazati  megnevezése,  száma  (TEÁOR)  és  szakfeladat  szerinti 
besorolása:”  szöveget  az:  „Államháztartási  szakágazati  besorolása:”  és  a  „Az 
alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:” szövegre,
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészben a: 910120 szakfeladat számot: 910121 szakfeladat számra.
- „Az intézmény gazdálkodási jogköre”  címet „Az intézmény gazdálkodási besorolása” 
címre, az „1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a 
munka törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveget a „2012. évi I. tv. a munka 
törvénykönyvéről” szövegre.

Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Határidő: 2012. augusztus 31.”

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A Közgyűlés  V-131/2834/2012. sz.  határozatának  módosítással  nem érintett  pontjai  változatlan 
tartalommal hatályosak.

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  XII.  határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti XII. határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-217/3096/2012. sz. határozatot

T  árgy  :  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-125/2833/2012. sz. határozatának hatályon 
kívül helyezése

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Magyar  Államkincstár 
hiánypótlási  felhívása  alapján  a  2012.  április  26.,  május  17.  napján  hozott  nevelési-oktatási 
intézményekkel kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a V-125/2833/2012. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály
Határidő: azonnal

A 10. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit 
Kft. részére ingatlan használatba adására, valamint ingó vagyon 
apport útján történő átadására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  1  nem szavazattal,  2  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a
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VI-218/3089/2012. sz. határozatot

Tárgy  :  A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. részére ingatlan használatba 
adása és ingó vagyontárgyak apport útján történő átadása

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolc  Városi 
Szabadidőközpont  Nonprofit  Kft.  részére  ingatlan  használatba  adására,  valamint  ingó 
vagyon apport útján történő átadására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Miskolc Városi  Szabadidőközpont 
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  használatába  adja  térítés  ellenében,  évi 
12.000 eFt+ÁFA kedvezményes bérleti díj megfizetése mellett a Miskolc 7633/15 hrsz.-ú,  
3530 Miskolc, Görgey Artúr út 19. sz. alatti ingatlant 2012. július 1. napjától határozatlan 
időre,  a  közfeladat  ellátási  szerződés  fennállásáig  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  az 
ingatlan használatba adási szerződés aláírására.
Az ingatlanhasználat feltételei évente felülvizsgálatra kerülnek.

Felelős  :  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik: Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 01.

2. Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  a  Miskolc  Városi 
Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeellátása érdekében Miskolc 
MJV  Önkormányzata  nevében  2012.  július 1.  napjával  tőkeemelést  hajt  végre  az  1. 
mellékletében szereplő eszközök könyv szerinti nettó értékének megfelelően, 7.950.000 Ft 
összegű apport formájában.
A Társaság működéséhez szükséges, a 2. mellékletében szereplő egyéb eszközök 4.107.706 
Ft értéke a társaság tőketartalékát növeli.  A Közgyűlés  felhatalmazza a  Polgármestert  a 
szükséges intézkedések megtételére.
A Közgyűlés a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító  Okiratát  a  3.  melléklet  szerint  módosítja,  és  felhatalmazza  a  Polgármestert  az 
Alapító  Okirat  módosítás,  valamint  a  4.  melléklet  szerint  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Alapító Okirat aláírására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:                                Humán Főosztály
Határidő: 2012. július 01.
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A 11. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat  Magyar Labdarúgó Szövetség által  meghirdetett 
Pályaépítési  Program  II.  ütem  pályázatának  benyújtására  és 
önrész biztosítására

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-219/3088/2012. sz. határozatot

Tárgy  :  Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Pályaépítési Program II. ütem pályázat 
benyújtása és önrész biztosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Magyar Labdarúgó Szövetség 
által meghirdetett Pályaépítési Program II. ütem pályázatának benyújtására és önrész biztosítására” 
című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy  Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának tulajdonát képező Miskolc 30122/1, 91/20, 11105/2,  20411 hrsz-ú ingatlanokra 
fejlesztési pályázatot 2012. június 1-ig valamint a pályázat hiánypótlását 2012. június 22-ig be-
nyújtsa a Magyar Labdarúgó Szövetségnek Országos Pályaépítési Program II. ütemének támo-
gatásával összefüggő sportfejlesztési programmal kapcsolatos pályázat részeként. A pályázattal 
megvalósuló beruházás műfüves labdarúgó pályák építésére irányul.
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MLSZ-hez benyújtott pá-
lyázat teljes önrészét az önkormányzat a választókerületi képviselőkkel közösen biztosítja.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10.000.000 Ft
18. vk. Seresné Horváth Zsuzsanna 3.252.440 Ft
13. vk. Kovács Józsefné 3.252.440 Ft
10. vk. Dr. Nánási - Kocsis Norbert 3.252.440 Ft
14. vk. Dr. Zsiga Marcell 3.252.450 Ft

ÖSSZESEN 23.009.770 Ft

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály
Határidő: azonnal

2. A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  pályázathoz  kapcsolódó 
dokumentumokat és a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért     felelős:  Humán Főosztály
Határidő: azonnal
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A 13. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának 
alapvető  feltételeiről  szóló  42/2011.  (XII.  22.)  önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint az Önkormányzat és 
az  MVK  Zrt.  között  2011.  június  1-jén  hatályba  lépett  10125 
számú Közszolgáltatási Szerződés módosítására

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Az  előterjesztés  kapcsán  egy  rendelet  megalkotásáról  és  egy 
határozatról kell döntenie a Közgyűlésnek. 
A rendeletalkotáshoz minősített többség, legalább 15 igen szavazat szükséges. 

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10 fő) megalkotta a  26/2012. sz.  
önkormányzati  rendeletét  a  "A  közösségi  közlekedési  
szolgáltatások  ellátásának  alapvető  feltételeiről  szóló  
42/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül  
helyezéséről".

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról – 
mely a közszolgáltatási szerződés módosításáról szól.

A Közgyűlés  15  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  11  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-220/3095/2012. sz. határozatot

Tárgy  :  A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 2011. június 1-
jén hatályba lépett 10125 számú Közszolgáltatási Szerződés módosítása 

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  közösségi  közlekedési 
szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló  42/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére, valamint az Önkormányzat és az MVK Zrt. között 2011. június 1-jén 
hatályba lépett 10125 számú Közszolgáltatási Szerződés módosítására.” tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10125. számú Közszolgáltatási Szerződést az alábbiak 
szerint módosítja:

1.) A Közszolgáltatási Szerződés VI fejezet 3. pont Tarifa megállapítás joga, hatásai a 3.1 
helyébe a következő lép:

„3.1 A személyszállítási közszolgáltatások díjait, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételeket, 
illetve ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a szerződés 7. sz. (jelen 
határozat 1 sz.) melléklete tartalmazza.”

2.) A hatályon kívül helyezett közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető 
feltételeiről szóló 42/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet személyszállítási 
közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, illetve ezek megsértése 
esetén érvényesíthető jogkövetkezmények rendelkezéseit a Közszolgáltatási Szerződés 7. sz. 
(jelen határozat 1 sz.) melléklete tartalmazza.
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3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtásával és a 
jogszabályváltozással kapcsolatban szükséges dokumentumok aláírására és 
szerződésmódosításra.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: MVK Zrt.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály
Határidő  :                                        azonnal

A 14. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Katolikus Karitász részére közcélú adományként 
helyiség határozott időre történő használatba adására 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  3  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  10  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a

VI-221/3086/2012. sz. határozatot

Tárgy  :  A Katolikus Karitász részére közcélú adományként helyiség határozott időre történő 
használatba adása 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Katolikus Karitász részére 
közcélú adományként helyiség határozott időre történő használatba adására” című előterjesztést és a 
következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Katolikus Karitász részére a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Miskolc, Király u. 5/A. sz. alatt található 
244 m2 nagyságú helyiségcsoportot közcélú adományként térítés mentesen, határozott 
időre – 5 évre -, használatba átadja.
Az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült költségeket (rezsi, karbantartási költség, 
stb.) a használatba vevő viseli. Az ingatlanhoz kapcsolódó, évente az infláció mértékével 
emelkedő 100 Ft/m2/hó+Áfa üzemeltetési költség megfizetését szintén a használatba vevő 
viseli. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a MIK Zrt.-t a szerződéskötés teljes körű lebonyolítására. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Gazdálkodási Főosztály
Közreműködik:  MIK Zrt.

Határidő: a határozathozatalt követő 8 munkanap
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A 15. sürgősségi napirend tárgya: Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. Alapító 
Okirat módosításának jóváhagyására

Dr. Kriza Ákos polgármester:  Az előterjesztés szerint egy határozati javaslatról kell dönteniük, 
mely személyi kérdést érint, 15 igen szavazat szükséges.
Kéri, szavazzanak Dr. Jakabné Radnai Erika Krisztina személyéről.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13 fő) Dr.  Jakabné Radnai Erika 
Krisztinát tisztségéből visszahívta. 

Dr. Kriza Ákos polgármester: Kéri, szavazzanak Dr. Nónay György  személyéről.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem  szavazott  13  fő)  Dr.  Nónay  Györgyöt 
tisztségéből visszahívta. 

Dr.  Kriza  Ákos  polgármester:  Kéri,  szavazzanak  az  előterjesztés  szerinti  teljes  határozati 
javaslatról.

A Közgyűlés  16  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás 
mellett  (nem szavazott  13  fő)  elfogadta  az  előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, és meghozta a 

VI-222/3082/2012. sz. határozatot

Tárgy: A Miskolci  Nemzeti  Színház  Nonprofit  Kft. Alapító  Okiratának 
módosítása, és két felügyelőbizottsági tag visszahívása 2012. év  június 21-i hatállyal

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  a  Miskolci  Nemzeti  Színház 
Nonprofit  Kft. Alapító  Okirat  módosításának  jóváhagyására”  című előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza: 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Alapító a Miskolci Nemzeti Színház 
Nonprofit Kft. 2012. január 31-én kelt Alapító Okiratát az 1. számú melléklet szerint 
módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a 2. számú melléklet szerinti, egységes 
szerkezetű okirat aláírására.

2. Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottságából 2012. június 21. napjával Dr. Jakabné Radnai Erika Krisztinát 
(anyja  neve: Keresztesi Anna Mária, lakcíme: 3534 Miskolc, Stadion u. 51. 2/2.) 
visszahívja.

3. Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottságából 2012. június 21. napjával Dr. Nónay Györgyöt (anyja neve:  Almási 
Ilona, lakcíme: 3530 Miskolc, Petőfi. u. 2. III/4.) visszahívja.
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4. A Közgyűlés utasítja a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
cégbíróság előtt a szükséges cégeljárást folytassa le. 

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő főosztály: Jegyzői Kabinet
Határidő:                                               2012. július 21.

Dr. Kriza Ákos polgármester: Bejelenti,  hogy a napirendi szavazások végére értek, köszöni a 
jelenlévők munkáját. A következő Közgyűlés időpontja: 2012 szeptember 20. 

Az ülést 15.00 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester
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